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KÜNYE

Yaptığım röportajlarda, arkadaşlarımla sohbetlerimde, bazen de 
sadece baktığım gözlerde görüyorum ki, annelerin çoğu kendi-
ni sorgulama içinde... “Yeterince iyi bir anne miyim?” sorusuna 
cevap ararken, kıyaslamalar (onun gibi rahat bir anne olabilsey-
dim...), keşkeler (çocuğuma bir kardeş verebilseydim...), zorun-
luluklar (işe gitmek zorunda olmasaydım...) ve daha neler neler 
geçmiyor ki akıllardan... Farklı gelişen çocuk annelerinde buna 
sorgulamalar, gelecek kaygıları, karşılaşılan zorluklar, eğitimle il-
gili soru işaretleri ve bazen maddi endişeler de ekleniyor ve anne-
ler kendilerini “eksik”, “yetersiz” hissedebiliyor. 
 
Her gün şahane yemekler yapmak, hem sorunsuz bir iş hayatı sür-
dürmek hem evin her daim temiz ve düzenli olmasını sağlamak... 
Her zaman bakımlı ve fit olmak, bir yandan çocuğuna oyun arka-
daşı olabilmek bir yandan da kural koyma konusunda asla taviz 
vermemek... Her şeyi eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışmak... 
 
Tüm bunlar annelere kendilerini ‘süper anne’ olmak zorunda his-
settiriyor. Benzer bir durum babalar için de geçerli. 

Siz de onlardansanız kendinizi acımasızca eleştirmekten vazgeç-
mek, her şeye aynı anda yetişemeyeceğinizi kabullenmek, yeri 
geldiğinde yardım istemekten çekinmemek olsun bu Anneler Gü-
nü’nde/Babalar Günü’nde kendinize hediyeniz... Unutmayın, ço-
cuğunuz için en iyi ebeveyn sizsiniz! 
 
Keyifli okumalar.

“Anne kalbi, çocuğun okuludur.” 
Henry Ford Beecber

Bu sayının destekçileri:
All Kids First

Nicky Nükte ALTIKULAÇ
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“GÖLGE ÖĞRETMENLİĞİ 
SONSUZ IŞIK TUTAN BİR 

LAMBAYA BENZETİYORUM”
Pınar Yılmaz, işine aşka bağlananlardan... Dokuz yıldır gölge öğretmenlik yapan

Yılmaz, “Gölge öğretmenliği sonsuz ışık tutan bir lambaya benzetiyorum; 
çocuğun gideceği tüm yollar önceden gölge öğretmen tarafından 
dizayn ediliyor ve çocuğun sosyal hayatına ışık tutuluyor” diyor.

“Gülşen benim ilk göz ağrım. 
Ondan sevmeyi, sevilmeyi öğrendim.”

YAŞAM
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“Merhabalar! 
Ben Pınar Yılmaz. 26 yaşındayım ve 9 yıldır gölge öğretmenlik 
yapıyorum. ‘Gölge Öğretmen nedir?’ diye soranlar için işimi 
kısaca şöyle tanımlayabilirim: Gölge öğretmen, özel ihtiyaçla-
rı olan (gelişimsel, davranışsal) ve dürtü kontrolünde zorlanma 
yaşayan öğrenciler için riskli davranışları sınırlama amacıyla 
öğrencinin ailesi tarafından işe alınan, okul idaresinin onayı 
alınarak, çalışılan öğrenciye okul ve sınıf yaşantısında destek 
olan bağımsız bir kişidir. Gölge öğretmen, özel ihtiyaçları olan 
çocukların hayatını, aktivitelerini, sosyal ilişkilerini şekillendi-
rip organize eden kişidir. Gölge öğretmen uygulaması, özel ih-
tiyaçları olan öğrencilerin okul yaşantısı içinde var olabilmesi 
amacıyla sınıf yönetimi tekniği olarak kullanılmasının yanında 
davranışsal amaçla da kullanılan bir destek yaklaşımıdır. 
Çalışılan öğrencinin ihtiyacı olan fazladan dikkati sağlarken, 
öğretmenin yükünü azaltarak sınıf düzenini korumayı hedefler. 
Öğrencinin okula kaynaşmasını hızlandırmak amacıyla belirli 
süre sınırı içerisinde kullanan bir yöntemdir. 
 
BENCE...
Gölge öğretmenlik büyük sabır, sevgi, merhamet, şefkat ge-
rektiriyor, bunların yanında hızlı düşünüp uygulamayı prob-
lem çıkmadan çıkacak olan problemi kestirebilmeyi, bilgili ve 
donanımlı olmayı da... Tüm bu nitelikler çocukların özgüven 
kazanmasına, sosyal rolünü öğrenmesinde fazlasıyla etkili rol 
oynuyor. Çünkü çocuk gölge öğretmende ne görürse onu öğre-
niyor ve sevgi ile yapıyor. Zira çocuk gölge öğretmenine veya 
gölge öğretmen çocuğa alışmadığı, sevmediği sürece gelişme 
kaydetmek çok zor olabiliyor. Ben, gölge öğretmenliği sonsuz 
ışık tutan bir lambaya benzetiyorum; çocuğun gideceği tüm 
yollar önceden gölge öğretmen tarafından dizayn ediliyor ve 
çocuğun sosyal hayatına ışık tutuluyor. 
 
Onlar benim gerçek dostlarım...
Onların ağzından çıkacak kelimeyi bilmek nasıl bir duygu an-
latamam... Onlar benim gerçek dostlarım. Hedefim bir çocuk 
ve ben o bir çocuğu kendine yetebilecek bir birey haline geti-
rebildiğim için, hayat bana bu şansı verdiği için minnettarım. 

Onlara göre ben bir süper kahramanım!
Yazımda hiç unutamayacağım, benim için manası derin öğren-
cimle olan bir anımı da paylaşmak istiyorum. 

Bir keresinde öğrencimin bağımsız kalabildiği bir dersten her 
zamanki plan gibi sınıftan çıkıp, dersin bitmesini bekledim. 
Öğrencimin ağlama sesi ile beni bulması bir oldu. Yanıma 
gelip ağlayarak ‘Beni anlatır mısın?’ dedi. Onu doğru şekilde 
öğretmenine ifade edebileceğimi o kadar iyi biliyordu ki... Ona 
göre ben bir süper kahramandım. Kim ağlasa beni çağırır, kim 
düşse ilk benden yardım etmemi ister... Bir keresinde okulu-
muzun bahçesindeki tavuklardan biri ölmüştü benden onu kur-
tarmamı istedi... Süper kahraman olmak kolay değil! Çünkü 
ona göre ben bunu başarabilirdim. 
 
Bu benim işim değil, hayatım!
Dokuz yıldır severek, sabırla, vidanım ile bu hayatın içinde-
yim ve bu benim işim değil, hayatım. Herhalde vazgeçeceğim 
son şey kanatsız meleklerim. Deneyimlerim sırasında down 
sendromlu, otizm spektrum bozukluğu olan ve dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu olan 3 özel çocuk ile çalıştım. Onların 
yaşamında, çevresine uyum sağlayabilmesine katkıda bulunma 
ve desteklemek için elimden geleni yaptım. Bunun için olumlu 
ve olumsuz pekiştireçler kullandım. Çocuğun duygusal çökün-
tü veya çatışma yaşamadan yapabileceği kadar zorlanmasını 
sağlamak için yeterince geri planda kalmaya çalıştım. Çocu-
ğun sınıfta lider öğretmeni takip edebilmesi ve öğretimin ve-
rimli olması için onun özel durumuna uygun sınırlar dahilinde 
destek sağlamaktı amacım. Teneffüste arkadaşları ile olduğu 
sırada sosyalleşebilmesi için onun inisiyatif geliştirebilmesine 
katkıda bulunacak şekilde yaşıtları ile iletişimine aracılık et-
tim bazen. Kaynaştırmanın sistematik bir şekilde uygulanması 
sonucunda çocuklar yeni beceriler edinebilirler. Bunu bizzat 
yaşıyorum ve ben de bu konuda kendimi geliştirmek için sü-
rekli çabalıyorum. Son olarak Prof. Dr. Özgür Öner ve Uzman 
Klinik Psikolog Serpil Çınar’dan gölge öğretmenlik eğitimi 
aldım. Bu bana gölge öğretmenlik deneyimlerimde nasıl daha 
iyi ilerleyebileceğim konusunda katkı sağladı. Buradan bir kez 
daha kendilerine teşekkürü borç bilirim.”
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Sizi tanıyabilir miyiz? 
Hacettepe Çocuk Gelişimi mezunuyum. Mezuniyet sonrası 
hemen İngiltere’ye gittim, Manchester Üniversitesi Özel Eği-
tim Bölümü’nde master yaptım. Sonrasında 1993-97 arasın-
da Manchester Üniversitesi’nde 4 yıl süren doktora yaptım. 
1993 yılında Türkiye’de özel eğitime ihtiyacı olan, ağırlıklı 
okul öncesi çocuklar için, bir gelişim değerlendirme ve çalış-
ma merkezi kurdum. O dönemde daha Türkiye’de özel eğitim 
mevzuatı yoktu. Dolayısıyla küçük bir ofis şeklinde çalışmaya 
başladık ama yıllar içerisinde önce Sosyal Hizmetler’e sonra 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak yaklaşık 18 yıl rehabili-
tasyonda hem özel eğitimci hem koordinatör olarak görev yap-
tım. Mesleğim çocuk gelişimi olduğu için gelişim danışmanlı-
ğı yapmaya da devam ettim. 2010 yılından bu yana da serbest 
çalışıyorum, ailelere bire bir gelişim danışmanlığı yapıyorum. 
Ağırlıklı olarak hep Portage eğitim metodunu kullandım. İn-
giltere’de olduğum master ve doktora yıllarında daha ağırlıklı 
olarak Portage’ı öğrenmiştim ve bunun uygulamalarını da Tür-

ÇOCUK GELIŞIMINDE
DIKKAT EDILMESI GEREKENLER 
“Okul öncesi yıllarda bir çocuğun eksikleri ya da gereksinimleri ne kadar hızlı 
tespit edilirse çocuğun eksiklerinin tamamlanması da o kadar hızlı olacaktır” 

diyen Çocuk Gelişim Uzmanı Dr. Ender Marangoz’dan Portage metodu 
hakkında bilgi aldık.

SÖYLEŞİ
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kiye’de devam ettiren kişi oldum. Portage’ın Türkiye basım 
yayın ve distribütörlük hakları sahibiyim.
 
Portage tam olarak nedir? 
Amerika’da,1969 yılında çıkmış ve ülkedeki dezavantajlı ço-
cukların, gelişme eksikliği olan ya da yeterli uyarana maruz 
kalamadığı için gelişimi yaşıtlarına göre yavaş seyreden ço-
cukların gelişiminin değerlendirilmesi ve eğitsel anlamda 
ilköğretime hazırlanması için geliştirilmiş bir paket... 

İçeriğinde neler var? 
Portage, 5 gelişim alanından oluşan bir gelişim ölçeği. Bunlar; 
sosyal gelişim, dil gelişimi, öz bakım gelişimi, zihinsel geli-
şim, fiziksel gelişim. Bunların haricinde altıncı bölüm olarak 
bebek uyarımı kısmı var. 0-5 yaş arası bebeğin gelişimini ta-
kip etmek için yapılmış özel bir bölüm... Eğer bebek uyarımını 
da koyarsak 6 gelişim alanından oluşan bir gelişim ölçeği ve 
bu gelişim ölçeğinin içinde 580 madde var. Her bir maddenin 
çocuğun kendi yaşına uyumlu olanlarını deniyorsunuz ve ne 
seviyede yaptığını gördükten sonra da eğer geliştirilmesi gere-
ken bir beceri ise ya da mevcut olmayan, çocuğun hali hazırda 
yapamadığı bir beceri ise, bu becerileri kazandırmak için ne-
ler düzenleyebileceğinizle ilgili bir aktivite/etkinlik kitabı var. 
Oradan okuyarak da çocuğunuza etkinlikler düzenleyebiliyor-
sunuz. 
 

Anne-babalar da uygulayabiliyor mu? 
Portage’ın 1969’da çok yankı getiren bir program olmasının, 
Amerikan hükümetinden teşvik almasının sebebi ev destekli 
bir program olması. Eve gelen eğitimcinin çocuğu ev ortamın-
da değerlendirip çocuğun gelişimini desteklemek için ailenin 
öğrenmesi, ailenin desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle yola 
çıkan bir program... Eğer çocuğu geliştirmek istiyorsanız önce 
aileyi geliştirmeniz gerekir. Portage, çocukla aile arasında eği-
tim köprüsü kurmayı öğreten bir paket. 
 
Çocuk gelişiminde ilk 6 yıl “altın yıllar” olarak tanımla-
nıyor. Bu yaş döneminde eğitsel uyaranlar neden önemli? 
İnsan yaşamında en hızlı gelişme ve büyüme evresinin olduğu 
dönem okul öncesi yıllar. İlk altı yıl insan yaşamındaki en hızlı 
büyüme-gelişme evresi ve bizim aslında yetişkinlikteki beceri 
temelimizin tamamlandığı yıllardır. Yeni doğan bir bebek altı 

yıl içinde karmaşık cümleler kuran, zıplayan, tek ayak üstünde 
duran, bisiklete binen, sörf yapan, dilde bağlaçlar kullanan, 7-8 
kelimeli cümleler kurabilen bir birey oluyor. Bu dönemde ver-
diğimiz uyaranlar çocuklar için son derece kıymetli. Vermedi-
ğimiz uyaranlar da çocuk için bir o kadar kayıp. Dolayısıyla 
ne kadar uyaran verirsek o kadar beslenmiş olarak, donanımlı 
olarak ilköğretime başlıyorlar. Ne kadar az uyaran verirsek, 
o zaman da donanımları o kadar kısıtlı kalıyor ve ilköğretim 
dönemine geldiklerinde okulda çok zorlanan, akademik yaşan-
tıda başarısız kalan, bir süre sonra da akademik yaşamdan ay-
rılan çocuklar oluyorlar. Dolayısıyla 0-6 yaş arasında Portage 
gelişim alanında da çocukları iyi beslemeliyiz. 
 
Yeni nesil çocuklar eskilerden çok çok farklı... Anne baba-
ların yönlendirici, zorlayıcı tavırları bazen ters tepebiliyor. 
Ebeveyn tutumları nasıl olmalı?
Ailelerin yaptırıcı diktatör ebeveyn tutumundan bir kazanç 
sağlayamayacaklarını bilmeleri lazım. Ebeveyn tutumu karşı-
daki çocuğu da bir birey olarak algılayıcı, ona hükmedici değil, 
onunla ortak noktayı bulmaya yönelik, ortak hedefler çizmeye 
yönelik olmalı. Ama bir taraftan da tabii ki yetişkinlik yaşantı-
sının doğru ve yanlışlarını bilen kişi olarak evin kuralını koy-
ması gereken kişi tabii ki ebeveyn. Ebeveynler arasında çizgiyi 
örtüştürmek de önemli. Annenin “evet” dediğine baba “hayır” 
derse, tutum farklılıkları olursa, çocuklar çok zorlanıyorlar. 
Dolayısıyla müşterek tutumlarımız olmalı, çocukların birer bi-
rey olduğu unutulmadan, onlara da söz hakkı tanınmalı. Ama 
bazı konularda özellikle tehlikelerden korumamız gereken 
alanlarda çocukları için tabii ki ebeveynin kuralı koyabilmesi 
gerekiyor.
 
Gelişimsel farklılık göstersin göstermesin çocuğun bir dav-
ranışa hazır olup olmadığı nasıl anlaşılır? Örneğin tuvalet 
eğitimi konusunda...
Çocuğun bir beceriyi yapıp yapmadığını tespit etmek için biz 
ısrarla şunu diyoruz: Bir çocuğun bir beceriyi farklı ortamlarda 
yapıp yapmadığıyla ilgili gözlemde bulunmaları lazım. Farklı 
yetişkinlerin yanında ne seviyede ne yaptığını gözlemlemeleri 
lazım. Eğitsel malzeme değiştiğinde bocalıyor mu, yoksa aynı 
istikrarla yapıyor mu buna bakmaları lazım. Eğer mekan de-
ğişse de, malzeme değişse de, uygulayıcı değişse de çocuk bir 
beceriyi eşdeğer yapabiliyorsa bu beceri kazanılmıştır. Ama 
bunlarda tereddüt yaşanıyorsa (evde yapıyor ama herkesin ya-
nında yapmıyor/ bir malzemeyle yapıyor ama başka bir malze-
meyle yapmıyor) o zaman bu yok sayılmaz ama gelişmektedir 
ve bunun üzerine gidilmesi gerekir. Ama çocuk hiçbir şekilde 
uyum sağlamıyor, beceriyi reddediyor ise o zaman bu beceri-
nin mevcut olmadığını düşünüyoruz ve çocuğun zorlanmaması  
taraftarıyız. Ancak yaşı geçmiş ve çok geç kalmış ise özel eği-
tim artı psikiyatri desteğiyle becerinin geliştirilmesi için “bu 
zor ama bunu başarabilirsin” mesajıyla onun uygun bir dille 
ikna edilmeye çalışılması gerekiyor. 
 
Ödül/pekiştireç konusundaki bakış açınız nedir? 
Ben ödül kullanılması taraftarıyım. Bazı akımlar pekiştireç 
kullanılmasını istemiyorlar. Biz eğitimde ödüllere daha çok 
pekiştireç diyoruz. Olumlu-olumsuz pekiştireçler diyoruz. 
Ben her daim ödül kullanılması taraftarıyım. Çünkü hepimi-
zin yetişkinlikte yaşamında ödüller var. Yemek pişirdiğimiz-
de evdeki aile bireyleri “eline sağlık” dediğinde bu bizim için 
sözel bir ödüldür. Sözel olabilir, görsel olabilir, okşamak da 

 “Eğer çocuğu geliştirmek 
istiyorsanız önce aileyi 
geliştirmeniz gerekir.”
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bir ödüldür. Öğretmenin gözünün ucuyla bakıp onay vermesi 
bile çocuk için aslında “Öğretmenim beni gördü” şeklinde bir 
görsel ödüldür. Dolayısıyla ödül bence çocukların yaşamının 
ve eğitiminin içerisinde olmalı. Ama özel eğitimde biz özel bir 
çocuğu bire bir iletişime açmada, masa başa etkinliklere oturt-
makta daha fazla maddi ödül dediğimiz yiyecek ödülünü kul-
lanıyoruz. Ama zaman içerisinde aşamalı olarak ödülün daha 
sözele, görsele dönüştürülmesi tabii ki önemli. Bir süre sonra 
etkinliği başardığı için çocuğun içsel ödül alması da önemlidir. 
Zaten okula başlayan çocuklarda aldıkları notlar onların içsel 
ödülü oluyor, akademik başarıları oluyor. 

Yazıyı okuyan anne babaların da evde uygulayabilecekleri 
önerileriniz var mı? Yaratıcı düşünce nasıl geliştirilir ör-
neğin? 
İnternette bile çocuğunuzun yaşına göre etkinlik önerileri su-
nan çok site var. El becerisi olabilir, sosyal etkinlik olabilir... 
Pek çok takip edebilecekleri site var. Onun haricinde yazılı 
kaynaklardan da takip edebilirler, piyasada artık çok güzel 
yaratıcı oyunlar, akıl oyunları var. Bu tarz oyuncaklar alarak  
çocukların yaratıcılığını arttırmaya çalışmalarını öneriyorum. 
Bir de her yeni yaşa geçişinde en azından o yaş döneminde 
“benim çocuğum neler yapmalı” sorusunu değerlendirebilirler 
aynı Portage’da olduğu gibi. Gelişim danışmanlığı alarak ken-
dilerini destekleyebilirler. 

Gelişim danışmanlığı Türkiye’de yaygın mı? 
Ben 26 senedir yapıyorum ama maalesef çok yaygın değil. 
Daha çok okumuş, sosyo-ekonomik düzeyi iyi aileler bu yola 
girip talepte bulunuyorlar, “biz çocuğumuza ne yapabiliriz” 
diye sorguluyorlar. Biz de diyoruz ki, çocuk doktoruna gider 
gibi, aşılarını takip eder gibi aslında doğumdan itibaren 6 yaşa 
kadar düzenli olarak takip eden bir gelişim danışmanınız olsa 
çok daha sağlıklı olur. 
 
Teknoloji kullanımına nasıl bakıyorsunuz 0-6 yaşta?
0-1 yaşta maruz kalmalarını hiç istemiyoruz. Biz iki yaşa kadar 
diyoruz ama iki yaşa kadar mümkün olmuyor. Sonuçta yoğun 
çalışan anne babalar akşam bir televizyon izlemek, en azından 
haber dinlemek istiyorlar. Çocuk bir şekilde duyuyor görüyor 
görüntüleri. Dolayısıyla saklamak çok da mümkün olmuyor. 
Ama verilecekse de kontrollü verilmesi taraftarıyız. Mesela 
“10 ila 15 dakikanın üstüne çıkmayın” diyoruz. O da eğitici 
program tarzında şeyler olabilir. Ben içinde hiç konuşmayan, 
sadece seslerle çocukları yönlendiren bebek programlarına da 
karşıyım. Onların açıkçası dil gelişiminin gecikmesine sebep 
olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yapılmış ciddi bir araş-
tırma sunmuyorum önünüze ama aileler bunu değerlendirmeli 
diye düşünüyorum çünkü konuşmayıp sadece böyle sesler çı-
karan çok çocuk görüyoruz. 
 
Duyguları ifade etmede bir azalma var mı çocuklarda? 
Sosyal olgunlukta azalmalar var. Biz eskiden bir çocuğa “mer-

haba, nasılsın” dediğimizde “iyiyim” cevabı alıyorduk. Şim-
diki çocuklara “merhaba” dediğimizde genelde hiç cevap çık-
mıyor ya da sadece “iyi” cevabı çıkıyor. Doğru soruya doğru 
cevabı vermede kısıtlılık yaşıyoruz şu aşamada. Pek çok za-
man yemeğe gittiğimizde görüyoruz anne-baba yemek yiyor, 
çocuk yanlarında tabletten çizgi film seyrediyor... Bunlar sos-
yalleşmeyi engelliyor. En güzel sosyalleşme saati yemek saa-
tidir. Anne-babanın bir araya geldiği, bugün neler yaptığımızı 
konuşacağımız saatlerdir. Bu saatleri teknolojiye bağlanarak 
geçiriyoruz. Onun için de biz çok taraftar değiliz. 

En çok hangi problemle geliyor aileler size? 
Son 10 yıldır en çok gelinen sosyal olgunluk gecikmesi ve dil 
gelişmesi... Günümüz şartlarında anne baba eve yorgun geli-
yor. Yorgun olduğu için çocuğun önüne tablet telefon veriyor 
ya da çocuğa bir çizgi film açılıyor. O onu izlerken anne ye-
mek yapıyor, baba biraz dinleniyor ya da sofra kuruyor. Sonra 
çocuk banyo yaptırılıyor, iyi senaryoda birkaç sayfa kitap oku-
yup yatıyorlar. Burada çocuk anne babasından ne kadar uyaran 
alıyor derseniz, çok kısıtlı. Gündüz de okula gitmiyorsa, bakıcı 
ya da anneanne babaanne ile büyüyorsa bütün evlilik program-
larını, yemek programlarını seyrediyor ve günün sonunda çok 
verimsiz bir çocuk çıkıyor. 
20 sene önce, akraba evliliğine bağlı özel eğitim vakası çok gö-
rüyordum. Şimdi bunu o kadar çok görmüyoruz. Genetik ano-
malileri yoğun görüyorduk, hala genetik anomolililer olmakla 
beraber daha değişik genetik anomoliler çıktı. 
 
ÖÇED olarak toplumdaki algıya pozitif katkıda bulun-
mak, özel gelişim gösteren çocukların ailelerinin soruları-
na cevap bulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Siz ÖÇED’in 
çalışmalarını takip ediyor musunuz?
Sivil toplum kuruluşlarının yapabileceği çok alanda çalışma 
var. Devlet destekli projelerimiz çoğalsa, konunun üzerine cid-
di anlamda parmak basılabilse ve keşke araştırmalar daha çok 
yapılabilse... Toplumu bilinçlendirmeye yönelik kamu spotla-
rıyla bilgilendirmeyi yoğunlaştırabilsek. Özellikle okul öncesi 
yıllarda bir çocuğun eksikleri ya da gereksinimleri ne kadar 
hızlı tespit edilirse çocuğun okula kadar eksiklerinin tamam-
lanması da o kadar hızlı olacaktır. Velileri bu konuda bilinç-
lendirmek, bir çocuğu kurtarmak, toplum için yetişkinlikte  bir 
maliyeti azaltmaktır aslında. Bu algıyı oturtabilirsek uzun va-
dede hem ekonomimiz hem birey olarak ülkeye olan katkımız 
artacaktır.

“Ailelerin yaptırıcı diktatör ebeveyn 
tutumundan bir kazanç sağlayamaya-

caklarını bilmeleri lazım.”
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BESİN ALERJİSİ NEDİR?
Normalde rahatlıkla alınabilmesi gereken bir besinin çeşitli 
istenmeyen belirtilere yol açmasına besin alerjisi denir. Bozuk 
besinin oluşturduğu besin zehirlenmesi, enzim eksikliği olan 
kişilerde bazı besinlere tepki görülmesi farklıdır. Besin aler-
jisinde; besini sindirecek enzim eksik değildir. Sadece alerji 
olan kişide, bağışıklık sisteminin o besini zararlı olarak değer-
lendirip buna tepki göstermesi söz konusudur. Bebeklerde en 
sık besin ve deri alerjileri görülür. Besin alerjilerinde en sık 
inek sütü alerjisi, deri alerjisi olarak ise atopik dermatit; diğer 
adı ile “egzama” görülür. Çoğu zaman ikisi birlikte ve birbiri 
ile ilişkili olarak ortaya çıkar.
 
BELİRTİLER
Beslenme sonrasında ortaya çıkan ciltte kızarıklık, döküntü, 
kaşıntı; hapşırma, bulantı, kusma, aşırı gaz, nefes darlığı, 
hırıltı gibi şikayetler alerji belirtesi olabilir. 
Bağışıklık sistemi alınan besini alerjik olarak değerlendirdiği 
zaman hemen onu yok etmeye yönelik bir takım tepkiler baş-
lar. Bu tepkiler tüm vücudu etkiler. O kişideki hassas organ 
neresi ise, tetiklenen reaksiyonun sonuçları o organda görülür. 
- Solunum sistemi ise; hapşırma, nefes darlığı, öksürük gibi... 
- Deri ise; kızarıklık, kaşıntı gibi... 
- Mide bağırsak sistemi ise; aşırı gaz, ishal, kabızlık gibi. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BESİNLER 
Besin alerjileri, daha çok küçük yaşların sorunudur. Beslenme 
alışkanlıklarına göre toplumdan topluma sıralama az çok de-
ğişir. En yaygın olanları; inek sütü alerjisi, yumurta, buğday, 
kuruyemiş alerjisidir. Daha ileri yaşlarda et, kabuklu deniz 
ürünleri ve balık da üst sıralarda görülür. Meyveler, sebzeler, 
kuru baklagiller, kakao gibi her türlü  besinle alerji olabilir. 

ZAMANLA GEÇER Mİ?
Besine karşı alerji zaman içinde yok olabilir. Bu süre değiş-

kendir. Alerji uzmanı ile birlikte izleyerek bu zaman belirle-
nir. Alerji gelişmemesi için; bebek 4-6 ay arasında ek gıda-
larla tanıştırılmalıdır. İlk 6 ay sade anne sütü ile beslenmeli; 
ama sadece tadımlık düzeyde ek gıdalarla tanıştırılmalıdır. Bir 
besine karşı örneğin inek sütüne alerjisi olan bebeklerde; di-
ğer besinler sağlıklı bebek beslenme programına uygun olarak 
başlanır. “Ya bu da dokunursa” diye önyargı ile yasaklama 
yapılmaz.

AYRICA 
- İlerde alerjik bir hastalık ortaya çıkabileceği düşünülerek 
önlemler alınmalıdır. Sigara dumanı en önemli konudur. Evde 
kesinlikle sigara ve diğer tütün ürünleri içilmemelidir. En çok 
yapılan yanlışlardan biri de; balkonda içerek çocuğu korudu-
ğunu sanmaktır. Oysa sigara balkonda da içilse, içen kişi içeri 
girince verdiği her nefeste bir miktar nikotini ortama salmaya 
devam eder. Çocuk olan evde sigara içilmemelidir. 
- Evde daha önceden evcil hayvan varsa sorun değil; ancak 
daha sonradan eve evcil hayvan alınmaması tavsiye edilir. 
- Çocuklar; içinde kimyasal katkı maddeleri olan paketli yiye-
cek içecek ve abur cubur cinsi katkılı besinlerle olabildiğince 
geç tanışmalıdır. 
 
SEZONLUK ALERJİLER 
Sezonluk alerji; daha çok polenle ilişkili ve daha çok da solu-
num yolu belirtileri ile seyreden alerjik problemlerdir. Alerjik 
nezle, alerjik göz nezlesi, astım (diğer bir deyimle alerjik 
bronşit) gibi sonuçlarla seyreder. Polen döneminde zorunlu 
olmayan pikniğe gitmek, çimlerde yatıp yuvarlanmak gibi 
aktivitelerden sakınmak gerekir. Alerjiye yol açan polenin 
cinsine göre bu mevsim küçük değişimler gösterebilir. Temel 
olarak Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim ayları gibi düşünülebilir. 
Kuru ve fırtınalı havalarda açık hava aktivitelerini azaltmak, 
güneş gözlüğü takmak, doktor önerilerini uygulamak korun-
ma ve tedavi açısından uygun olur. 

Bebeklerde alerji belirtileri neler? Alerji riski yüksek olan gıdalar hangileri? 
Riski azaltmak için neler yapılabilir? 

ÇOCUKLARDA ALERJİ HAKKINDA 
MERAK EDİLENLER 

SAĞLIK

Prof. Dr. Reha Cengizlier
Çocuk Alerji Uzmanı/Ataşehir 
Florence Nightingale Hastanesi



MAYIS - HAZİRAN 2018 | ÖÇED | 14

Bireyin/çocuğun çevresiyle olumlu sosyal iletişim kurmasını, 
kendisinin ve/veya diğer kişilerin öğretim sürecini engelleyen, 
kendisine ve/veya başkalarına zarar veren vs. davranışlara ge-
nel olarak “uygunsuz davranışlar” diyoruz. Burada unutma-
mamız gereken nokta, görüntüsü ne olursa olsun, aslında her 
davranışın bir işlevi olduğu...
Aslında çocuk, o davranış ile kendisini ifade ediyor. Belki ço-
cuğun iletişim repertuarı sınırlı olduğu için ancak o davranışı 
bulabildi ya da o davranış, diğer seçeneklerden daha çok ve 
daha çabuk isteğine ulaştırıyor. Özellikle iletişim becerileri sı-
nırlı çocuklar/bireyler için problem davranışlar kaçınılmazdır.
 
Davranışların görüntüsü ne kadar çeşitli olursa olsun (ısırma, 
çığlık atma, arkadaşını itme, kötü söz söyleme, eşya fırlatma, 
sallanma, vurma, vs.) tüm davranışların sadece 4 işlevi vardır.

1- Kaçma (istemediği bir ortamdan, aktiviteden, kişiden kaç-
mak için)
2- İlgi çekme (belirli bir kişinin ilgisini üzerine toplamak için)
3- İstediği bir şeyi elde etme (çok istediği bir oyuncak, yiye-

cek, vs. elde etmek için)
4- Otomatik pekiştireç (sadece duyusal olarak hoşuna gittiği 
için)
 
Bu işlevlerden de göreceğimiz gibi, uygunsuz olan davranışın 
işlevi değil, kendisidir. Aslında hepimizin uygunsuz sayılabile-
cek duyguları/istekleri zaman zaman oluyor. Eminim çok sıkıl-
dığınız bir toplantıda çığlık atmak istemişsinizdir birçoğunuz:) 
Fakat bizler yetişkin bireyler olarak bulunduğumuz ortamda 
kabul edilebilir ya da edilemez kuralların farkında olduğumuz 
ve bunlara değer verdiğimiz için, bu uygunsuz duygu ve istek-
lerimizi daha uygun bir şekle sokarak ifade ederiz. Örneğin, 
ortamı terk ederiz ya da bir iki uygun kelime ile öfkemizi ifade 
ederiz.
Özet olarak, uygunsuz davranışın bu işlevlerden hangisine 
hizmet ettiğini bulmak için detaylı bir işlevsel davranış ana-
lizi yapmak şarttır. Aksi takdirde el yordamı ile yapacağımız 
müdahalelerin davranışı değiştirme başarısının çok yüksek ol-
mayacağı gibi, farkında olmadan istemediğimiz davranışı da 
kuvvetlendirebiliriz.

Nicky Nükte ALTIKULAÇ

MS, BCBA, EI (ABA Uzmanı) 
Davranış Terapisi Uzmanı
 
nukte@allkidsfirst.com

UYGUNSUZ 
DAVRANIŞLARI 
ANLAMAK...

Her davranışın bir işlevi var ve aslında davranış size bir şekilde bir şey 
söylemek istiyor... Önemli olan bunu anlamak ve analiz etmek...

UZMAN GÖRÜŞÜ
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16 yıl bitti otizmle tanışalı... İlk günlerde sudan çıkmış balık 
misali bilgi için oradan oraya koştururken; okuduklarımla, al-
dığım eğitimlerle, tanıştığım hayatlarla ve son 11 yıldır yap-
tığım yöneticilikle epey şey öğrendim/biriktirdim otizm hak-
kında. Şimdi ben de bu bilgilerimi paylaşmaya, başkalarının 
yanlışlarını doğruya çevirmeye ve yaşayacakları zaman kay-
bını kendimce engellemeye çalışıyorum. Yaşadıklarımın bana 
bir misyon yüklediğini düşünüyorum ve paylaşmak istiyorum. 
Pek çok röportaj teklifi geliyor, bazen bir yazı isteniyor bazen 
bir sunum. Tüm bunları elimden geldikçe, dilim döndüğünce 
geri çevirmemeye, küçük büyük ayırt etmeden yapmaya gayret 
ediyorum. İyi de geliyor tüm bunlar; beni besliyor ve iyileşti-
riyor. Bu yazımda bebekveben.com için yaptığımız röportajda 
da değindiğim “Otizmdeki yanlışlar” konusunu birkaç ilave ile 
aktarmak istedim. “Sıkça sorulan sorular” gibi de düşünülebi-
lir bu yazdıklarım. 
Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir kelle paça muhabbeti ya-
şandı. TRT Haber gibi büyük bir site “kelle paça çorbası otizm 
tedavisinde öneriliyor” diye bir başlık atarak ciddi bir tepki 
topladı otizm camiasından. Zaman zaman hacamatı, diyet te-
davilerini, yunus terapiyi, pek çok bitkisel karışımları otizm 
tedavisi diye ortaya koymak umut tacirliğinden başka bir şey 

değildir. Bunların her biri (hacamat hariç) belki alternatif ola-
rak metabolizmayı destekleyen özellikler taşırken, tek başına 
mucize beklemek tedaviye ve iyileşmeye giden yolda zaman 
kaybıdır. Kelle paça çorbası konusu da aslında Gaps diyeti 
içinde önerilen bir gıdayken bunu “mucize” diye sunmak ta-
mamen bir gazetecilik ve reyting çılgınlığıdır bana göre. Ge-
çenlerde yolda “otizme çare” diye bir ilan vardı ve bir telefon 
numarası. Bu da az önce saydıklarımdan başka bir şey değil. 
“Otizme çare” diye ortaya çıkan kişilerden kaçmalısınız. İçerik 
ne olursa olsun bu şekilde yaklaşmak yine umut tacirliğine gi-
rer. Ben de otizmin doğru yöntemlerle (birincil yöntem bilim-
sel temelli özel eğitimdir) iyiliğe doğru götüreceğini ailenin ve 
çocuğun yaşam kalitesini artıracağını hatta hatta bazı durum-
larda tanının bile kalkabileceğini görmüş ve söyleyen biriyken 
“otizme çare”, “otizme çözüm” denilen her şey yanlıştır, hakka 
girmektir bana göre...
Şimdi gelelim otizmle ilgili yanlış bilinen bilgilere, merak edi-
len sorulara ve önerilerime...

1. “Otizmli çocuklar çok zeki olurlar… Matematikte, 
müzikte birer dahi olurlar.”
Böyle bir şey yok. Otizmli çocuklarda mental retardasyon eşlik 

OTİZME DAİR SIKÇA 
SORULAN SORULAR 

VE YANLIŞ BİLİNENLER

Bu yazımda bebekveben.com için yaptığımız röportajda da değindiğim
“Otizmdeki yanlışlar” konusunu birkaç ilave ile aktarmak istedim. “Otizmle 

ilgili sıkça sorulan sorular” gibi de düşünülebilir bu yazdıklarım...

Parin YAKUPYAN
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı
Otizmli Genç Annesi
parin@oced.org.tr

UZMAN GÖRÜŞÜ
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eden çocuklarımızın sayısı da oldukça yüksek… Bazılarının 
gerçekten çok şaşırtan yetenekleri olsa da, bu çocukların sayısı 
o kadar da fazla değil.

2. “Otizmli çocuklar farklı görünürler.”
Hayır, otizm genelde diğer genetik rahatsızlıklardan biri gibi 
algılanmakta ve dış görüntüde bir farklılık beklenmektedir. 
Oysa tek fark gözlerdeki masumiyet ve doğallıktır.

3. “Otizmli çocuklar hiç konuşamazlar…”
Hiç konuşmayan çocuklarımız olduğu gibi, susturamadığımız 
otizmliler de var. Bir hocamızın söylediği gibi otizm bir ile-
tişim gönülsüzlüğüdür. İletişim konularında sıkıntılar vardır. 
Erken çocuklukta aileler konuşmuyor diye doktora giderler ve 
çocukları konuştuğunda iyileşeceklerini düşünürler. Oysa ko-
nuşma gelse de, iletişim konusundaki sıkıntı hep devam eder.

4. “Bizi anlamazlar…” 
Bu düşüncenin sonucu otizmli bireyler hakkındaki konuları, 
kendilerinin duyabileceği şekilde, annesiyle/babasıyla/kardeş-
leriyle konuşmak yapılan büyük hatalardan biri. Otizmli ço-
cuklar anlarlar, hissederler. Mentali zayıf, konuşması hiç olma-
yan, anlamadığını düşündüğümüz çocukların olumsuz konular 
konuşulduğunda verdikleri tepkiler aslında bu çocukların bir 
buzdağı misali olduğunu, onları sadece görüntüsel olarak ta-
nıdığımızı, gerçek anlamda hiçbir zaman anlayamayacağımızı 
gösteriyor.

5. “Otizmli çocuklar eğitim alamaz,öğrenemezler…”
Tam tersi eğitimin en büyük faydasının görüldüğü çocuklar 
otizmli çocuklardır. Bu çocuklar başlangıçta taklit yoluyla öğ-
renemedikleri için her şeyi ama akla gelebilecek her şeyi öğret-
mek gerekir. Bu çocukların en çok zorlandığı konuların başın-
da mecaz deyimleri anlamak gelir. Örneğin, “Gözden düşmek” 
deyimini gerçekten bir gözden düşmek olarak algılarlar. Biz 
uzun bir dönem oğlum Garen’le mecaz ifadeleri çalıştık. Ama 
öğretildiğinde, çalışıldığında bunu da öğrenebiliyorlar.

6. “Yüksek fonksiyonlu çocuklar sorun yaşamaz.”
Otizmde yüksek fonksiyon bir şans, daha doğrusu otizmin 
derecesini zeka belirler. Eğer çocuk zekiyse otizmini kontrol 
etme şansı yüksektir. Yüksek fonksiyonlu çocukları toplumun 
kabulü de fazladır. Ama yüksek fonksiyonlu otizmli çocuklar 
da diğer otizmli çocukların yaşadığı pek çok sorunu aynen ya-
şarlar…

7. “Çok televizyon, tablet kullanıyor... Otizmi 
ilerlemez mi?”
Fazla elektronik kullanımı, genetik alt tabanı olan otizmi tetik-
ler. Olmayan bir şeyi ortaya çıkarmaz ama durumun büyüme-
sine ve engel durumuna gelmesine sebep olabilir. Tek taraflı 
iletişim sistemleri çocuğun karşılıklı iletişime geçmesini en-
geller. O sebeple tanı alan veya risk grubunda olan çocuklarda 
teknolojik aletler kaldırılmalı, oyun ve yoğun iletişimle dolu 
saatler yaşanmalıdır.

8. “Şu anda güzel konuşabiliyor, okula da gidiyor, 
otizmi geçti mi?”
Tanının kalktığı durumlar olabiliyor ama tanı gerçek bir otizm 

tablosu muydu, benzer bir durum muydu hiçbir zaman bileme-
yiz. Bana göre gerçek bir otizm söz konusuysa geçme duru-
mu olmaz. Konuşabilen, topluma uyum sağlayabilen bireyler 
otizmini yönetmeyi öğrenmişlerdir. Ama onların nev-i şahsına 
münhasır durumları hep devam edecektir. Otizm aslında pek 
çok bireyin içinde olan bir durumdur. Otizm ne zaman kişiyi 
engellemeye başlar, o zaman bir sorundan bahsedilir.

9. “Bakamayacak olanlar çocuk yapmasın!”
Otizm sebebiyle bağıran, ağlayan, kendini yere atan bir çocuk 
görüldüğündeki durumlarda “Çocuğunuzu susturur musunuz? 
Bakamayacak olanlar çocuk yapmasınlar…” gibi söylemler ile 
karşılaşabilir anne-babalar. Otizmi bilmeyen insanlar böyle bir 
çocuk gördüklerinde hemen ebeveynliklerini yarıştırmaya baş-
lar. Kendileri mükemmeldir, karşılarındaki yanlıştır. Çocuğu 
davranış sorunu gösteren ebeveyn, zaten kendi sıkılır ve zor 
anlar yaşarken, bir de toplumun saçma sapan önyargılarına 
maruz kalarak ikinci defa engellenmektedir. Bu şekilde bir va-
kayla karşılaştığınızda anlayışla gidip ebeveyne nasıl yardımcı 
olabileceğinizi sorabilirsiniz. En çok ihtiyacımız olan şey top-
lum desteğidir. Ama toplum olarak her şeye olumsuzluklarla 
müdahil olma durumu gittikçe de artmaktadır maalesef…

10. “Otizmli bir çocuğa merhaba deyip, yanıt 
alınmadığında… Lütfen bana bakar mısın? 
Neden bakmıyor?”
O çocukla göz kontağı kurup onun göz hizasına girip iletişim 
kurmak mümkün. Yanıt alınamadığında olumlu bakışlarla, 
ebeveyni anladığınıza dair, destek olacak bir bakış yeterli ola-
caktır.
 
11. “Otizmli şunu yapamaz bunu yapamaz!”
Otizmde genellemeler en çok kızdığım konudur. Genelde ya-
pamadığı şeyler olabilir ama öğretildiğinde pek çok sorunun 
da üstesinden gelebilir. Yalanı bile öğretebiliriz. Tek yapama-
dıkları art niyetli düşüncedir.

12. “Otizmin genetik olduğu söyleniyor, ailenizde 
otizmli var mıydı?”
Otizm genetik alt tabanlı bir hastalık olsa da direkt ailede bir 
otizm öyküsü aramak pek doğru olmuyor çoğu zaman. Çünkü 
burada bahsedilen genetik aslında genetik bir mutasyondur. 
Genlerin bozularak (pek çok sebeple) ileriki kuşaklara akta-
rılmasıdır.

13. “Otizm çoğalıyor mu?”
Bu son zamanlarda çokça konuşulan bir konu. Garen 2002 yı-
lında tanı aldığında 1/500 oranı varken şu anda 1/68 oranından 
bahsediliyor. Bu artışı tamamen sayıca çoğalma ile açıklamak 
ne kadar doğru olmazsa tamamen tanı kriterlerinin genişleme-
siyle anlatmak da o kadar yanlıştır.
Sayıca çoğalma kesinlikle vardır. Ben çocukluğumda şimdiki 
tabloda bir otizmli görmemiştim -belki evden çıkmıyorlardı 
ama yakın çevremde sokağımda da yoktu- oysa şimdi tanıdı-
ğım pek çok kişinin ailesinde çevresinde bir otizmli var.
 
Umarım otizm farkındalığına bir nebze olsun katkım dokun-
muş, bir yıldızı daha denize atabilmişimdir.
Sağlıklı günler dileklerimle.
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POZİTİF, YARATICI VE İÇTEN

MURAT EVGİN

Murat Evgin’e müzik çalışmalarını, hedeflerini, 
oğluyla ilişkisini, hayata bakış açısını sorduk... 

SÖYLEŞİ



Netflix Amerika’da müzikleri yayınlanan ilk Türk besteci 
oldunuz... “Myths & Monsters” ın müziklerine imza atma-
nız nasıl oldu? 
Yapımcıyla biz Fransa’da bir fuarda tanıştık. Ben onlara bir 
cd’mi verdim, biraz yaptığım işlerden bahsettim. Netflix için 
üreten bir İngiliz firma aradı, mailleştik ve onlara verdiğim 
cd’de yer almayan müziklerden de yolladım. Onlar da “Epik 
tarzda müzik yaptın mı, yapabilir misin” dediler. “Yapmadım 
ama denerim” dedim ve iki demo hazırladım. Sonrasında o de-
moları çok beğendiler. 

Yerli birçok dizi için de müzik yaptınız... Nasıl bir hazırlık 
süreci oluyor dizi müziği üretmenin? 
Dizi çekilmeden önce sinopsisi yolluyorlar bize. O sinopsis 
üzerinden en azından jenerik müziğini çıkarıyoruz. Mesela 12 
sene önce ben “Arka Sokaklar”ın jenerik müziğini yapmıştım. 
Bir de polislerin hayatını anlatan bir şarkı istemişlerdi. Sürekli 
suçun ortasındalar, arkalarında onların yolunu bekleyen bir aile 
var, ana-baba var belki... “Bambaşka bir şehir var arka sokak-
larda” şarkısını yapmıştım. Sonra da karakterlerin müzikleri 
oluyor. Böylece seyirci anlıyor bu karakter nasıl bir karakter... 
Ya da bir mekanla özdeşleşen müzikler oluyor. 
 
“Arka Sokaklar”la çalışmanız devam ediyor mu? 
Ediyor. Türkiye’de en uzun süre bir diziye müzik yapan beste-
ci olabilirim. İlk bölümden 12. yıla, 460 bölümü geçti şu anda. 
 
Başka hangi diziler var müziklerini yaptığınız? 
İlk “Sahra” dizisiyle başladım, Arzum Onan oynuyordu. Sonra 
“Acemi Cadı” vardı. Şevval Sam ve Cem Davran’ın bir sit-
com’u vardı “Çocuğun Var Derdin Var” diye, o ilk yıllarda 
yaptığım işlerden biriydi. “Filinta”, “Ayışığı”, “Bizim Okul” 
vardı... İrili ufaklı birçok proje oldu, on bölüm süreni de oldu, 
yüz bölüm süreni de oldu. Bu işin gerçekten hiçbir formülü 
yok... Bazen bir şarkı yapıyorsunuz halka ulaşmayabiliyor ama 
sizin belki hiç beğenmediğiniz bir şarkı insanlara çok güzel 
gelebiliyor. Bir formül yok ve bilemiyoruz hangi şarkının tuta-
cağını. Dizilerde de yapımcılar bence bilemezler hangi dizinin 
tutacağını. Çok iddialı diziler giriyor her sezon ama 4 bölüm-
de kalkıyor reyting almıyor diye. Arka Sokaklar’ın başarısını 
hep soruyorlar. Onun başarısı bence çok gerçekçi olması. Hiç 
cilalı, sofistike olmaya çalışan bir dizi değil. Sanki gazetenin 
üçüncü sayfasının video versiyonu gibi. Karakterler de öyle, 
herkes doğal ve halkın içinden. Özgür 
Ozan’ın bir sözü var, “Türk polisi nasıl 
yakalarsa biz de öyle yakalıyoruz” diyor. 
 
Dizi müzikleri dışında neler yapıyor-
sunuz? 
En son geçen sene Öykü Gürman’la bir 
düet yaptık, yeni bir albüm yaptık o albü-
mün çıkış parçası “Kaderimsin” diye bir 
şarkıydı. Sevgili Altan Gördüm ustamız 
bize klipte destek oldu kendi öğrencile-
riyle. Hatta şimdi o klipte oynayan Aka-
demi 35 Buçuk öğrencileri şimdi diziler-
de başrol oynamaya başladı. O albümden 
yeni bir klip çekememiştik. Aslında klip-
lere hem para hem zaman ayırmayı sev-
miyorum ama böyle bir zorunluluk var. 
İnsanlar şarkıyı duysun istiyorsanız klip 

çekeceksiniz. Bizim de şu sıralar klip çekimlerimiz var. Fuat 
Paşa Yalısı’nda güzel bir klip çektik “Mucizemsin” şarkısına. 
Karsta Çıldır Gölü’ne gittik orada bir klip çektik. Bir tane de 
değişik ülkelerde çekmek istediğimiz bir klip var “Seni Sor-
dum”  şarkımız için. 
 
Yaratıcılık isteyen bir mesleğiniz var. Sizi neler besliyor? 
Beslenecek zaman da yok aslında. Sürekli çalışıyorsun, bilgi-
sayar başındasın, enstrüman başındasın. Oğluma vakit ayırıyo-
rum, onu okuldan alıyorum birlikte zaman geçiriyoruz. Eskisi 
gibi ne kitap okuyabiliyorum ne bir sinema filmi izleyebiliyo-
rum. Öyle bir vaktimiz olmuyor. 
 

Yaratıcılık doğuştan gelen bir yetenek mi sizce? 
Sanırım tecrübeyle ve yıllarla da ilgili. Bir süre sonra belli bir 
alışkanlığa dönüşüyor. Çünkü bu bir ifade etme biçimi. Başta 
ifade edemediğiniz şeyleri tecrübelenince üzerine yıllar ekle-
nince daha kolay yapar hale geliyorsunuz. Belki kafada şab-
lonlar oluşuyor. Daha kolay notaya ya da kağıda döküyoruz. 
Örneğin benden bir müzik istiyorlar, yarın sabaha istiyorlar. 
Bu durumda “oturayım, mumları yakayım, ilham bekleyeyim” 
diye bir şey yapamazsın. Bu senin mesleğin ve yarın sabaha 
o müziği yetiştireceksin. Belli bir adrenalinle onu yapıyorsun 
ama nasıl yapıyorsun onu ben de bilmiyorum. Bir şekilde çı-
kıyor. Bazen söz yazarları ve şarkı besleyenler, reklam müziği 
yapanları, dizi müziği yapanları eleştiriyorlar, “iki dakikada 
yapıyorsunuz” diyorlar. Ee gel sen yap o zaman, iki dakikada 
yapıyorsun da, sen bir şarkıyı 6 ayda yapıyorsun. “Biz duy-
gularımızla yazıyoruz aylar sürüyor” diyorlar. Aylar sürse ben 
senfoni yazarım. O işin zoru sabaha yetiştirmek zaten. Ama 
belli bir adrenalin  oluyor, belli bir motivasyon oluyor. Büyük 
bir yük oluyor omuzlarında, “Bunu yapmam lazım diyorsun” 
ve yapıyorsun. 
 

“Bir şeye inanıyorsan biraz 
sebat edip biraz da sağdan 
soldan gelen laflara kulak 

asmayıp devam etmek lazım.”



MAYIS - HAZİRAN 2018 | ÖÇED | 20

Hayatta katlanamadığınız şeyler neler? 
Asık suratlı insanlar, yüzü gülmeyen insanlar. Hiç sevmiyorum 
onları. Hiç anlaşamıyorum. 
 
“Bir gün olacak” dediğiniz, olmasını istediğiniz hayalleri-
niz neler? 
Ne hayal kurduysam olmadı, ben de hayal kurmamaya baş-
ladım. Daha doğrusu hayal kurmak yerine hedefler koymaya 
başladım kendime. Sonra da o hedefleri küçük küçük adımlarla 
gerçekleştirmeye başladım. Mesela Netflix öyle oldu. Ben sa-
dece “yurt dışında bir diziye müzik yapayım” diye yola çıktım. 
Şansıma Netflix oldu. Bir sürü fuara gittim, oralarda kendime 
inancımı kaybettiğim de oldu, “bir şeyler olacak galiba” diye 
ümitlendiğim de oldu. Birazcık akışına bıraktım, obsesif tavır-
la kendimi mutsuz etmedim. En olmadı yabancı ülkeleri görü-
yorum, dünyayı gezmiş oluyorum gibi düşündüm. Hayalin var 
mı dersen? Hayaller galiba biraz 20’li yaşlarda oluyor, sonra 
bakıyorsun ki dışarıdaki dünya böyle bir dünya değil. Hayal 
kurmayı biraz bırakıyoruz galiba, ben de öyle oldu en azından.
 

Çocukluk hayaliniz neydi peki? Hayalleriniz arasında mü-
zik var mıydı?
Küçükken sabah çok erken uyanırdım, hemen pencerenin kar-
şısına geçerdim, o saatte de çöpçü arabaları geçerdi. İlk çöpçü 
olmak istediğimi hatırlıyorum. Bir kere kamyon oyuncak ola-
rak çok güzel bir şey! Sabah sokakta hiç kimse yok, onlar hep 
aynı saatte gelirdi, 6.15 gibi... Sonra inerlerdi arabadan çöpleri 
atarlardı, aksiyon da var. Kamyonun arkasındaki pres var ya 
onu izlemeye bayılırdım... Bir de Erkin Koray’ın “Çöpçüler” 
şarkısı vardı. Sonra annem  dedi ki “Oğlum sen işin eğlenceli 
kısmına tav olmuşsun ama o çok zor bir iş bütün gün çöpün 
içinde...” Sonra bir ara filmlerden dolayı astronot olmaya kafa-
yı taktım. Bu sefer annem yine “Oğlum o iş o kadar kolay de-
ğil. Kıyafeti giymekle bitmiyor, bayağı eğitimi var onun” dedi. 
Sonra yavaş yavaş müzik ilgimi çekti. Zaten Türkiye’nin en 
önemli müzisyenlerini görüyordum. Sezen Aksu, Barış Manço 
babamın arkadaşları... Onlara tabi ki özeniyorsun. 11-12 ya-
şında “ben müzik yapacağım” dedim. Hemen tabii akrabalar 
dedi ki, “senin işin çok zor, baban Erol Ev-
gin...” Akrabalarına bir hayalini anlattığın 
zaman ilk önce onun nasıl olamayacağını 
sana açıklarlar ya, kimse yüreklendirmez. 
Ama şimdi geldiğimiz noktada Netflix ile 
Amerika’ya Türkiye’den müzik yapıyoruz. 
Bence bir işi istiyorsan kimseyi dinleme-
mek lazım. Hep böyle hikayeler vardır. Hal-
dun Dormen’in de mesela babası istememiş 
tiyatro yapmasını ama Haldun Dormen Yale 
Üniversitesi’ni kazanmış, Paul Newman’la 
aynı sırada tiyatro okumuş. Beatles’ı kaç 
tane plak şirketi reddetmiş, bu müziğin mo-
dası geçti diye. Bir şeye inanıyorsan biraz 
sebat edip biraz da sağdan soldan gelen laf-
lara kulak asmayıp devam etmek lazım. 
 

Nasıl bir babasınız? 
Ben çok merhametli bir babayım. Ona hiç kızmıyorum, ba-
ğırmıyorum. Bir şeye kızacaksam bile onu şakayla karışık, 
espriyle söylüyorum. O zaten anlıyor. Bence çocukların en bü-
yük sıkıntısı bağırılmak ve sürekli bir şeyi dikte eder şekilde 
parmak sallayarak söylemek. Bu onların özgüvenini müthiş 
bozuyor, yerle bir ediyor. Biraz arkadaş gibi olmaya çalışı-
yorum. Anlatacaklarımı yumuşakça söylemeye çalışıyorum. 
Odasını ben söyleyince toplayacaksa zaten bir faydası da yok. 
O zaman sürekli “oğlum şunu yap, oğlum bunu yap” şeklinde 
oluyor konuşmalar ve bu sefer o zannediyor ki odasını benim 
için topluyor, dişini benim için fırçalıyor. “Fırçalamıyorum 
işte” diyor mesela sanki beni üzecekmiş gibi. Diyorum ki “Sen 
bilirsin oğlum senin dişin çürür” ya da “Işık açık olunca hem 
biz daha fazla para ödüyoruz hem dünyanın kaynakları azalı-
yor” diyorum. Eskiden çocuklara fazla bir şey açıklanmazdı 
ya, ben her şeyi açıklıyorum sanki o bir yetişkinmiş gibi ve bu 
sefer görenler diyor ki bu çocuk büyük birisi gibi konuşuyor 
anlıyor. Agu gugu yapmıyorum, ona yaşından daha küçükmüş 
gibi davranmıyorum. Öyle yaptığınızda psikolojik olarak da 
çocuk büyümek istemiyor zaten, hep sevimli bebek döneminde 
kalmak istiyor, bu sefer de konuşma bozuklukları gibi şeyler 
başlıyor. Çocuğa “Ay ne tatlı r’yi de söyleyemiyor” dediğin za-
man çocuk “Beni böyle seviyorlar ben de r’leri söylemeyeyim 
o zaman” diyor. Bunların dışında onunla sık vakit geçirmeye 
çalışıyorum. Balık tutuyoruz, basket oynuyoruz, gitar kursuna 
götürüyorum onu. 
 
ÖÇED olarak toplumdaki algıya pozitif katkıda bulunmak, 
özel gelişim gösteren çocukların ailelerinin sorularına ce-
vap bulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Siz ÖÇED’in ça-
lışmalarını takip ediyor musunuz? Sizin gönüllü çalışma-
larınız var mı? 
Çok uzun yıllardır kim benden bir şey isterse yapmaya ça-
lıştım. Mehmetçik Vakfı’ndan Toçev’e kadar birçok yer için 
reklam müzikleri yaptım, şarkı yaptım. Mehmetçik Vakfı’na 
telif geliri bağışlanan bir şehit şarkımız vardı... Çok şey yap-
maya çalışıyorum zamanım elverdiği kadarıyla. Tabii otizm 
daha özel bir konu. Bazen aileler utanıyorlar, bazen toplum o 
aileleri utandırıyor. Özel gereksinimli çocuklarla ilgili etkin-
liklerde duymuştum çocuğuyla dışarı çıktığı zaman “göz zev-
kimizi niye bozuyorsun, bu çocuğu niye dışarı çıkarıyorsun” 
gibi hakaretler duyabiliyorlar. Bunlar çok yanlış ve bu mantık 
orta çağ mantığı. 

“Asık suratlı, yüzü 
gülmeyen insanlarla hiç 

anlaşamıyorum.”
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OTIZM FARKINDALIK YÜRÜYÜŞLERI

“OTIZMLE ILGILI BILMENIZ 
GEREKEN 10 ŞEY”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü etkinlikleri kapsamında “Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü” 
sloganıyla birçok etkinliğe imza attı. Otizm konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanı otizmin simgesel rengi 
olan “mavi” ile ışıklandırıldı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katılımıyla 2 Nisan 2018 günü 
İstanbul’da büyük bir farkındalık yürüyüşü yapıldı. 

Farkındalık yürüyüşlerin-
den biri de İstiklal Cadde-
si’ndeydi. İstanbul Otizm 
Gönüllüleri Derneği ta-
rafından düzenlenen yü-
rüyüşte aileler, çocuklar, 
eğitimciler Tünel’den Ga-
latasaray Lisesi’ne kadar 
yürüdüler.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çalışmaları kapsamında ÖÇED 
tarafından “Otizmle İlgili Bilmeniz Gereken 10 Şey” videosu ya-
yınlandı.
Videoda Çocuk Genç ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semer-
ci, Yrd. Doç. Dr. Herdem Aslan Genç, Çocuk Nörolojisi Uzmanı 
Doç. Dr. Barış Ekici, Çocuk Psikiyatirisi Uzm. Dr. Melek Gözde 
Luş, Yrd. Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, Uzm. Dr. Esen-
gül Kayan, Çocuk Psikiyatristi Özlem Sürücü, 
Uzm. Dr. Pınar Algedik, Doç. Dr. Ayşe Kılın-
çaslan ve Prof. Dr. Özgür Öner otizm hakkın-
daki birer cümleleriyle yer aldılar.
https://youtu.be/WbLsRkfJ2QE

OTIZM EĞITIM 
ATÖLYELERI

ÖÇED ve Tohum Otizm Vakfı’nın Garanti Bankası 
sponsorluğunda faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Birimi 
tarafından düzenlen seminerlerle, otizm konusunda uy-
gulamalı eğitimler veriliyor…
3 Nisan tarihindeki seminer Tohum Otizm Vakfı Ge-
nel Müdür Yardımcısı Özgül Gürel ve ÖÇED Başkan 
Yardımcısı Selim Parlak’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Seminerin ilk oturumunda Tohum Sürekli Eğitim Biri-
mi Koordinatörü Deniz Yılmaz tarafından “Otizmli Ço-
cuklara Bağımsızlık Kazandırma: Etkinlik Çizelgesi” 
anlatıldı. İkinci oturumda ise Algı Aba Terapi Merkezi 
ABA Program Koordinatörü Elif Sanal Çalık tarafından 
“Tercih Değerlendirme Prosedürü ve Sözel Davranış” 
başlığında uygulamalı eğitimler verildi.
Katılımcılara Tohum Otizm Vakfı’nın hazırladığı “Ço-
cuğunuza Kendi Başınıza Öğretebileceğiniz Beceriler” 
seti de verildi.

HABERLER



MAYIS - HAZİRAN 2018 | ÖÇED | 22

TÜRKIYE CUMHURIYETI 
11. CUMHURBAŞKANI 

SAYIN ABDULLAH GÜL’Ü 
ZIYARET ETTIK

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah 
Gül’ü ziyaret edip çalışmalarımız hakkında bilgi verdik.

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan ve Başkan 
Yardımcısı Selim Parlak’ın da aralarında bulunduğu heyet  gö-
rüşmede farklı gelişimin ve otizmin erken tanısının birey, aile 
ve toplum açısından önemini dile getirdi, ÖÇED’in kuruluş 
amacından ve projelerinden bahsetti.

OTIZM EYLEM PLANI 
TOPLANTISI

10 Mart 2018 günü, Queen Otel’de TODEV’in ev sahipliğinde “Gündüz 
Bakımevi” konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya  ÖÇED adına Yönetim 
Kurulu Üyesi Emine Eşki Araslı da katıldı.

Toplantıya TODEV’den Arzu Gökçe, Tolga Gökçe, Tohum Otizm Vakfı’n-
dan Özgül Gürel, Asperger Derneği’nden Mesut Başar, ODFED Başkanı 
Ergin Güngör, Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nusret Soylu 
ve Koç Üniversitesi’nden araştırmacılar katıldı. Toplantıda İstanbul Baro-
su’ndan Avukat Aynur Yazgan da engelli hakları konusunda bilgilendirme 
yaptı.

TODEV ve Asperger Derneği iş birliği içerisinde bir bakım evi yapma pro-
jesinin ele alındığı toplantıda bakım evlerinde yaşanan sorunlar, tanılamada 
raporlamanın işleyişi, hastane çalışanlarının alması gereken eğitimler gibi 
konular Otizm Eylem Planı çerçevesinde değerlendirildi.

AILE VE SOSYAL POLITIKALAR BAKANLIĞI’NI ZIYARET ETTIK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 1. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı Türkiye 2018 
sunumu gerçekleştirdik. Sayın Elçin Tenteriz, Sebiha Başaran ve Ömer Faruk Aydın’a ilgileri için teşekkür ederiz.
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ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan ile yapılan söyleşi 
http://bebekveben.com/siradisi-aileler-otizm-ve-garen-1/ adresinde 
yayınlandı.
“Sadece otizme değil, tüm farklılıklara karşı gösterdiğimiz bir önyargı, 
ötekileştirme ve dışlama var… Kesinlikle tahammülümüz yok farklı 
şeylere… Farklı gelişen birey ailelerinin hayatları zaten çok zor, bu 
önyargılar bizlerin hayatını daha da çekilmez bir hale sokuyor. Engelli 
bireyler ve aileleri toplum içerisinde rahat değiller” diyen Yakupyan, 
röportajda tanı sürecinden eğitime, anne olmaktan ailelerin yaşadıkları 
zorluklara kadar birçok konuya değindi. 

Sıradışı Aileler: Otizm ve Garen

PLUSME (+ME)

Ulusal İtalyan Araştırma Enstitüsü’nde (http://www.istc.cnr.
it/it/group/locen) nörolog, psikolog, tasarımcı ve mühendis-
lerden oluşan araştırma grubu, otizmli çocuklar için dünya-
nın ilk ve tek giyilebilir sosyal robotu olan +me (PlusMe)’yi 
tasarladı.

+me, interaktif panda formunda giyilebilir bir oyuncak. 
Otizmli çocuğun etkileşimine göre çesitli renk ve sesler 
ile cevap veriyor. Bu interaktif etkileşim tablet aracılı-
ğıyla terapist ya da yetişkin tarafından kontrol ediliyor.  
 
Proje şu an prototip araştırma, geliştirme ve test aşamasında.
Projenin devam edebilmesi, terapi merkezlerinde, okullarda 
ya da ihtiyacı olan ai-
lelere verilmek üzere 
kullanılabilmesi için 
projeye destek bek-
leniyor. Bunun için 
Indiegogo sosyal plat-
formunda bir bağış 
kampanyası başlatıldı.

Detaylı bilgi için: 
https://igg.me/at/plus-
me

Flypgs.com
Magazine/Nisan 

2018
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan’ın 
“Otizme Karşı Ele Ele” başlıklı röportajı, 

   flypgs.com Magazine Nisan sayısında yer aldı. 
Otizm nedir, belirtileri nelerdir, otizmli çocuklar için sürdürülen 
destek yöntemleri nelerdir gibi soruların yer aldığı röportajda 
Yakupyan, otizm hakkında bilgi verdi ve derneğimizin çalışma-
larını anlattı. 
https://cdnp.flypgs.com/files/PGS-MAG/PGS_N_SAN_2018__PAD.pdf

MUTLU GÜNDE ÖZEL
ÇOCUKLARA DESTEK

Aslı ve Sedat Erdoğan çifti, oğulları Ali Sarp’ın ikinci yaş 
gününü “Çocuklara Mucizeler” organizasyonuyla BiParti 
Koşuyolu’nda kutladı. Çift, doğum gününe katılanlar adına 
ÖÇED’e bağışta bulundu ve kendilerine “Doğum günümde 
benimle birlikte olduğun için teşekkür ederim. Senin adına 
tüm çocuklar mutlu olsun, sağlıkla büyüsün ve eğitim hakkın-
dan yararlanabilsin diye ÖÇED’e destek oldum-ALİ SARP” 
yazılı kartla teşekkürde bulundu. Siz de özel günlerinizde 
farklı gelişen çocukların eğitimine katkı sağlamak için bizim-
le bilgi@oced.org.tr mail adresimizden irtibata geçebilirsiniz. 
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ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, Şubat 2018’den itibaren #ozelailelerdencokozelhikayeler hashtag’i ile Ins-
tagram’da farklı gelişen çocukların ve ailelerinin özel hikayelerini paylaşmaya başladı. Tabii ki aile izinlerini de alarak… 
 
Amacı ailelerin yalnız olmadığını hissetmelerini sağlamak olan bu paylaşımlar sadece Instagram’da kalmasın, daha çok aileye 
ulaşsın fikriyle mini bir kitapçık hazırladık ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde oced.org.tr’de yayınladık  (http://www.oced.
org.tr/wp-content/uploads/2018/04/%C3%96zel-Hikayeler.pdf adresinden ulaşabileceğiniz kitapta 30 özel aile ve 30 hikaye ver 
alıyor). Otizm nedir, tanı alan aileler neler hissediyor, neler yaşıyor, nasıl bir yol izliyor? Otizmi ve farklı gelişimi daha iyi anla-
mak için bu hikayelere mutlaka göz atın.

“Farklılıkları saklamak yerine deneyimleri paylaşmak önemli” diyerek paylaşımlara devam ediyoruz. 
Siz de katkıda bulunmak için #ozelailelerdencokozelhikayeler hashtag’i ile hikayenizi paylaşabilir, bize ulaştırabilirsiniz. 

Bu çalışmaya katkı sağlayan tüm ailelere bir kez daha teşekkürler. 

#ozelailelerdencokozelhikayeler

BU HİKAYELERDEN HEPİMİZİN 
ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR...
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Çocuklarımız… Onlar doğmadan ne büyük hayallere kapılı-
rız… Ne misyonlar yükleriz onlara... Belki de yapamadıkla-
rımız onlar sayesinde gerçekleşecek diye hayal ederiz. Aile-
lerimizin bizi büyütürken yaptığı hataları biz yapmayacağız 
diye kararlar alırız. Onları görmek istediğimiz yeri hesaplar, 
planlarız… Ve çocuğumuz  eğer bir tanı alırsa -farklı gelişimle 
ilgili herhangi bir tanı- yıkılırız. Gelecek hayallerinizin yarım 
kalması, sönmesi demektir bu. Bazımız yıkılır, bazımız külle-
rimizden doğarak savaşçı kimliklerimizle onu hayata kazandır-
maya çalışırız. İlk tanı zamanında çocuğumuzun içinde bulun-
duğu durumu herkesten saklarız. Toplumda farklılık ve etiket 
dışlanmaya meyilli olduğu içindir bu… Evet, genel olarak alı-
şılmıştır çocuklarımızı paylaşmayız, sıkı sıkı saklarız. Kabul 
etmek istemeyiz, etiketlemek istemeyiz. Oysa bilmeyiz ki bu 
örneklere yeni tanı alan ailelerin veya bu mecrada yaşam 
savaşı veren ailelerin ne çok ihtiyacı var. Yalnız olmadığımı-
zı bilmek ne kadar kocaman bir aile olduğumuzu bilmek adına! 
Garen’le ilgili ilk paylaşım yapmaya başladığımda bana “Ünlü 
mü olmak istiyorsun?” veya “Oğlunla kurumunun reklamını 
yapıyorsun” gibi yaftalamalar olmuştu. Hala da oluyordur ama 
kulaklarımı tıkadım zaman içinde. Bu alana ilk girdiğimde hiç-
bir şey bilmiyordum. “Sudan çıkmış balık” deyimi tam da be-
nim içindi. O zaman yaşanmış örneklere ulaşabilseydim, ken-
dimi daha iyi hissederdim. Etrafım ‘2 yaşında çocuk psikoloğa 
mı gider’ demişti... ‘20 yaşında konuşmayan birini gördün mü? 
Büyüdükçe düzelecek her şey’ demişlerdi… Konuştu belki şü-
kürler olsun ama 20 yaşında konuşmayan birey çok gördüm… 
Tanı alan bir aile için en büyük korku ilerde ne olacağının 
bilinmemesi. Aslında belirsizlik belki de en büyük sıkıntı. Ai-
lelerin önünde örnekler çok olursa, o çocukların da hayata bir 
şekilde tutunabildiklerini görürlerse yolun en başında daha iyi 
olmaz mı sizce? O sebeple “paylaşım önemli” diyorum.
Ben kendimi bildim bileli yön engelliyim, yönümü bulmak 
konusunda ciddi bir defektim var. Önceden hayatımı ciddi 
engelliyordu bu durum. Şimdi teknoloji sayesinde aştım. O 
zaman şunu derdim: ‘Ben yönümü bulamıyorum bana adres 
tarif etmeyin!’ Yahu neden saklayayım ki sorunumu! Anla-
mıyorum, eksiğim ama bu eksikliğimi bilmem beni alternatif 
çareler konusunda geliştirdi.  
 
Eksikliği bil ve engellenmeye izin verme 
Çocuklarımız için de durum bu. Bir gün durumunu aşarsa 
o zaman ne olacak? Ee, aşsın harika bir şey olacak! Çocuk 
kendisinin yaptığı ve yapamadığı şeyleri bilecek ve ona göre 
davranacak... Biz herkese aynı mı davranıyoruz? Karşımızda-
kine göre esnemiyor muyuz? Daha iyi değil mi? Deve kuşu 
gibi başımızı kuma gömemeyiz. Bir misyonumuz var ve bunu 
gerçekleştirmek bizim görevimiz. Garen 10 yaşındayken 
otizm platformunun yönettiği bir kampanya vardı ‘Otizm-
liyim ben de varım, ben de vatandaşım’ diyecekti. Sordu 
bana: ‘Otizm ne, vatandaş ne?’ Anlattık kendisine uygun bir 
dille... O zamandan beri biliyor otizmini. Şimdilerde kendini 
aşmış ve atlatmış olarak görse de durumunu bilmesi sorunları 
yönetebilmesi açısından hep artı oldu bizim için... Pek çok 
konuda kendini yönetmeyi, toplum içinde gerekirse saklamayı 

da öğrendi. Gülmesi geldiğinde izin isteyip tuvalete gitmeyi, 
ağlaması geldiğinde kafasını dağıtacak düşünceleri aklına ge-
tirip ağlamayı kontrol etmesi hep farkındalıkla ilgili durumlar. 
Toplumdan saklayarak yaşamak/yaşatmak hem kişiye hem 
topluma haksızlık. 
İçinde olduğumuz farklılıkları saklayarak yaşamak ne sağla-
yacak bize? O zaman daha tuhaf olmayacak mıyız? Kendini 
bilerek hatta kendiyle dalga geçerek o özgüvenle yaklaştığın-
da insanlar saygı duymaz mı? Saçı dökük olan birinin bunu 
saklayacak peruklar takması mı yoksa bunu açıkça söyleyerek, 
bunu saklamadan gerekirse peruk gerekirse tamamen kel yaşa-
ması mı? Neden anlamaz insanlar? Nedir bu gerçeklerimizden 
kaçış? Farkının farkında olmak inanılmaz bir lükstür insana... 
Keşke her çocuğumuz büyüdüğünde bunu fark edecek düzeye 
gelse.
Otizmli olmak, özel eğitim almak aşağılanacak bir durum 
da değil ki... Otizm hepimizin içinde yok mu? Aslında bu pay-
laşımlar kişilerin kendi içindeki otizmi görmelerini de sağlı-
yor.  Belki çok zeki pek çok kişide var otizm kırıntısı... Yani ne 
olur ki zamanında özel eğitim aldığı bilinse... Çok daha özgü-
ven çok daha farkındalık olur bu kişiye... Bu benim bakış açım. 
Ben Garen’in benim için bir misyon olduğuna inanıyorum ve 
onunla birlikte pek çok aileye dokunabiliyorum. Saklasaydım, 
bu olamazdı. Garen de kendini biliyor ve daha iyi idare ediyor. 
Bu konuda gelecek olan tüm itirazlara saygım sonsuz, fakat 
hiçbir şey ne tam beyaz ne tam siyah... Ben Garen’i bir şans 
olarak görüyorum bu hayatta. O olmasaydı bu dünyayı bu ka-
dar anlayamayacaktım ve şu andaki halime asla dönüşemeye-
cektim belki de. Gülmenin gerçek tadını, mutluluğun anlamını 
biliyor mu sizce etrafınızdaki sıradan insanlar? Sıradan olmak 
hiç istemezdim doğrusu...

Parin Yakupyan 
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı

FARKININ FARKINDA OLMAK 
İNANILMAZ BİR LÜKSTÜR
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EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ
Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği ve Algı Özel Eğitim Kurumları 

iş birliğiyle düzenlenen 2018 eğitim seminerleri devam ediyor.

ÖZEL ÇOCUĞUN AİLEYE KATILMASI
(AİLE OLMA EVRELERİ)

Özel Çocuğun Aileye Katılması (Aile Olma Evreleri) 
semineri, 6 Mart 2018 günü Psikolog TÜRKER 
Omcacıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşti. 
Seminerde, “Aile nedir?”, “Duygularımız nereden geli-
yor?”, “Aile denince aklımıza gelen duygu nedir?”, 
“Aile olma evreleri nelerdir?” gibi başlıklar ele alındı.

KAYNAŞTIRMA

“Kaynaştırma” semineri, 12 Mart Pazartesi günü, Okul 
Öncesi Öğretmeni Özgül Dinçel ve ÖÇED Yönetim 
Kurulu Başkanı Parin Yakupyan’ın sunumuyla gerçek-
leşti. Eğitimlerini kaynaştırma öğrencisi olarak devam 
ettiren/ettirecek öğrencilerin eğitim-öğretim haklarından 
en üst düzeyde yararlanması amacıyla ailelere yönelik 
düzenlenen seminere ilgi büyüktü. Seminerde kaynaştırma 
uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve yasal dayanaklar 
ele alındı.

ÖZEL EĞİTİMDE CİNSEL EĞİTİM
UYGULAMALARI

 23 Mart 2018 tarihinde Özel Eğitim Öğretmeni Hakan 
Saday’ın sunumuyla “Özel Eğitimde Cinsel Eğitim Uygu-
lamaları” semineri gerçekleşti. 
Sunumda kültür, din ve yasalar çerçevesinde cinselliğin 
dinamikleri ve cinsel gelişimin evreleri anlatıldı. Seminer 
soru-cevapla devam etti.

FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARDA 
YAPILAN 10 BÜYÜK YANLIŞ UYGULAMA

“Farklı Gelişen Çocuklarda Yapılan 10 Büyük Yanlış 
Uygulama” semineri, 2 Nisan 2018 Pazartesi günü gerçek-
leşti. Zihin Engelliler Öğretmeni Mehmet Nur Yıldız’ın 
sunumuyla gerçekleşen seminerde çocuğu tanımaya çalış-
mak, çocuktan önce ebeveynin kendini tanıması, kurallar, 
kaynaştırma gibi konular ele alındı.

EĞİTİM



MAYIS - HAZİRAN 2018 | ÖÇED | 27

GELECEK DÖNEM SEMİNER TAKVİMİ
Düzenlenecek diğer eğitimlerin tarih ve içeriklerini altta yer alan listeden görebilirsiniz.  

Katılımın ücretsiz olduğu seminerlerde eğitim sonunda katılımcılara “dijital katılım belgesi” de verilmektedir. 
Yer: ALGI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 4. KAT

Kayıt ve bilgi için: 0212 211 10 91 – 92 (Kübra Kılıç)

ÖZEL EĞİTİMDE KULLANILAN 
DOĞAL DİL ÖĞRETİM 

TEKNİKLERİ - YÖNTEMLERİ

16 Nisan 2018 Pazartesi günü “Özel Eğitimde Kullanılan 
Doğal Dil Öğretim Teknikleri - Yöntemleri” semineri 
Özgül Dinçel’in sunumuyla gerçekleşti.
Seminerde dilin bileşenlerinden, söz öncesi iletişim beceri-
lerinden, doğal dil öğretim yönteminin dayanaklarından ve 
doğal dil öğretiminde kullanılan tekniklerden bahsedildi.
Model olma, genişletme, paralel konuşma, kendi kendine 
konuşma, geciktirme gibi teknikler örneklerle açıklandı ve 
katılımcıların soruları yanıtlandı.
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HERKES BİRAZ
 OTİZMLİ OLSA…

BARDAĞIN DOLU
TARAFI

“Otizmlileri anlatırken kullanılan cümleler çok acımasızca… Neden her 
fırsattta eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerinden bahsediyoruz? Oysa 

otizmlilerin bizde olmayan öyle eşsiz özellikleri var ki, onları tanısanız çok 
seversiniz” diyen Sedef Erken, kurucu başkanı olduğu İstanbul Otizm 
Gönüllüleri Derneği ile ortak sorunlara çözümler üretmeyi hedefliyor.

YAŞAM
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Taze bir anneydim, oğlumla ilkleri yaşadığım bir dönemdi. 
Göbeği düştü, kırkı çıktı, evet gayet güzel emiyor, agulara baş-
ladı, artık oturabiliyor, yavaş yavaş ilk adımlarını atıyor diye 
güzel haberler veriyordum etrafa.

Hayallerim vardı. Belki de kimilerini küçük bir kız çocuğuy-
ken kurduğum hayaller. Oğlum şu an 12 yaşında, büyüdü, artık 
küçük bir çocuk bile değil, ergenliğin eşiğinde… Hayatımızda-
ki her şey çocukluk hayallerimden farklı. Çünkü yazının başın-
da anlattığım hikayenin bir yerlerinde, arkadaşımın sayfasında 
‘keşke herkes biraz otizmli olsa’ cümlesini gördükten kısa bir 
süre sonra oğlumun otizmli olduğunu öğrendim. 

Sonrası yıkılan dünyamız, ilk yıllarda içinden çıkmakta zor-
landığımız bir girdap, bir kuyunun dibindeyim duygusuyla sa-
bahladığım geceler, doktorlar, eğitimciler, terapistler, yıllarca 
uğraşıp okul kapılarından, mahkeme kapılarından eli boş dön-
mek... Acımasızlıklar, horlanmalar, yalnız bırakılmalar, engel-
lenmeler… Umursamazlıklar, sorumsuzluklar, vicdansızlıklar. 
Bizden de daha zor durumda ailelere, ağır otizm sorunlarıyla 
baş etmeye çalışan yüzlerce, binlerce otizmlinin hikayesine şa-
hit olduğumuz yıllar… Bazen kendi yaşadıklarımızdan da çok 
acı veren çaresizlikler… Ve hep sabretmek…

Bugün belki de siz bu satırları okurken bizler elimizde kuruluş 
evraklarımızla bir resmi dairenin kapısında olacağız. Çünkü 
günlerden 2 Nisan… Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü 
ve biz İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği adını verdiğimiz 
yeni bir oluşumu kurmanın eşiğindeyiz.

‘Neden bu kadar ısrarla uğraşıyorsunuz, bu ülkede hiçbir şeyi 
değiştiremezsiniz, neden yeni bir dernek daha?’ diye soranlar 
var. Evimizi geçindirmenin, işimizi yapıp herhangi bir çocu-
ğun ortalama masraflarının birkaç katı olan eğitim ve bakım 
masraflarını karşılamanın peşinde koşmak yerine neden vak-
timizi, gelirimizin bir kısmını ve zamanımızı böyle bir çabaya 
ayırıyoruz? Deli miyiz biz? 

Çoğu kişinin, eğer sonuçta şahsi kazanımları olmayacaksa, 
başkalarına dair en ufak bir sorumluluğu almaktan kaçtığı bir 
ülkede böyle bir çabanın sebebi ne olabilir?

Ülkemizdeki pek çok kişi taşın altına elini koymaktan hele de 
şu son dönemde bu kadar korkarken biz neden herkesin gitti-
ği yönün tersine yol alıyoruz. Neden kaçmıyor, neden bizden 
başka birilerinin tüm çözümleri bulup önümüze sermesini bek-
lemiyoruz.

Tek bir cevabı var; çocuklarımız için…

Bizim çocuklarımız diğerlerinden biraz farklı; ama eksik değil, 
yalnızca farklı… Otizmli bir çocuğu onun yerine geçip, onun 
adına anlatmanın benim için tam anlamıyla bir yolu yok. Ne 
bilimsel bir dille, ne edebi bir anlatımla, ne de başka bir yol-
la.  Bundan artık vazgeçtim. Yıllar içinde gördüm ki oğlumdan 
bahsettiğim hiç kimseye onun kendini sessizce anlattığı kadar 
anlatamamışım.

Çünkü onunla tanışan herkes bir sonraki karşılaşmamızda 
gözleri ışıldayarak ‘Ozan nasıl, neler yapıyor?’ diye soruyor. 
Çünkü o karşısındakiyle son derece doğal ama çok özel bir 
iletişime sahip.

Otizmlileri anlatırken kurulan cümleler çok acımasızca… On-
ları neden hep en zayıf taraflarından vuruyoruz bu cümlelerle? 
Neden her fırsatta eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerinden 
bahsediyor, kendimizle karşılaştırıp bizim yapabildiklerimiz 
tek ölçü haline getirip yargılıyoruz. Göz teması kuramazlar, 
sosyal etkileşimleri zayıftır, oyuncaklarla fonksiyonel oynaya-
mazlar diyoruz. 

Oysa bizlerde olmayan öyle eşsiz özellikleri var ki… Ayrımcı-
lık yapamazlar, onlar için her insan birdir. Yalan söyleyemez, 
çalıp çırpamazlar çünkü böyle şeyler doğalarında yok. Ego ça-
tışmaları yaşamazlar, siz biz, sen değil ben, sana değil bana de-
mezler. Onlar belki de bir türlü erişemediğimiz ‘gerçek insan’ 
halimiz, bilemiyorum.

Bitirirken söyleyebileceğim tek şey şu; onları tanısanız çok se-
versiniz. Onları tanısanız sizden bir parçanın onlarda, onlardan 
bir parçasının sizde de olduğunu görebilirsiniz. Bir otizmli ile 
tek bir gün yaşasanız belki siz de benim gibi ‘keşke herkes 
biraz otizmli olsa’ dersiniz.
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Sizi tanıyabilir miyiz? 
1965 doğumluyum, Adanalıyım. Eşimle hukukçu bir ailede 
yetişen, üçüncü kuşak hukukçularız. 30, 27 ve 15 yaşlarında 
üç oğlum var. İstanbul’da eşimle birlikte avukatlık yapıyorum. 
Ortanca oğlum Ege, çok ağır düzeyde zihinsel engelli. 2008 
yılında İstanbul Üniversitesi’nde “Özel Eğitim Gereksinimi 
Olan Çocuklar ve Eğitimci, Hekim ve Hukukçu İşbirliğinin 
Sağlanması” tezi ile yüksek lisansımı tamamladım. 2012 yı-
lından bu yana Kadir Has Üniversitesi Özel Hukuk doktoraya 
devam ediyorum, halen tez yazım aşamasındayım.
 
Çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz?
1986 yılında Adana Barosu’na, 1997 yılında İstanbul Baro-
su’na kayıt oldum. 34 yıllık meslek tecrübem sayesinde Eğitim 
Hukuku, Engelliler Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras 
Hukuku, Sağlık Hukuku, Rekabet Hukuku alanında çalışmalar 
yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere yerel 
yönetimler, okullar, çeşitli dernek ve vakıfların düzenlediği bir-
çok sempozyum, seminer ve toplantılar ile Türkiye Çocuk ve 
Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından düzenlenen ulusal kong-
relerde çeşitli defalar “Okulda Hukuk”, “Özel Eğitim Hukuku” 
konularında konuşmacı olarak yer aldım. MEB’in bir Avrupa 
Birliği projesi olan “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi” projesi-
ne uzman olarak katıldım. “Mevzuat ve Stratejik Plan” başlığı 
altında “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Uluslararası 

Sözleşmeler, İlkeler, Standartlar ve Türk Özel Eğitim Mevzu-
atı açısından Sorunlar, Tespit ve Önerileri” hazırladım. 2014 
yılında ise “Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşmesi’nin Türkiye’de Uygulanma ve İzlenmesine Destek 
Projesi” kapsamında Aile Bakanlığı’na “Eğitim Hakkı Boşluk 
Analizi; Engellilerin eğitim hakkı açısından EHİS ile Türki-
ye’deki mevzuat ve uygulamalar arasındaki boşlukların ortaya 
koyması ve atılması gereken adımlara” ilişkin rehber niteliği 
taşıması amacıyla proje raporlarına destek verdim. Milli Eği-
tim Bakanlığı, okullar, rehberlik araştırma merkezleri, dernek 
ve vakıfların davetlisi olarak çok sayıda sempozyum vb. top-
lantılarda konuşmacı olarak görev aldım. Birkaç kez Türkiye 
Özel Okullar Birliği Derneği’nin davetlisi olarak “Temel Eği-
tim Sempozyumları”na konuşmacı olarak katıldım. Son olarak 
Eğiten Kitap yayınevinden “Sorularla Özel Eğitim Hukuku” 
kitabım Ekim 2016 tarihinde yayınlandı. Marmara Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde de “Özel Eği-
tim ve Yasalar” dersini okutman olarak verdim, uzun zamandır 
da Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölü-
mü yanında Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Bölümü’nde okutman olarak öğretmenliğe devam etmekte ve 
“Özel Eğitim ve Yasalar” ve “Sağlık mevzuatında Engelli Hak-
ları” derslerini vermekteyim. Bir eğitim gönüllüsü olarak özel 
gereksinimli bireylerin hakları konusunda çalışmakta, dernek 
ve vakıflara amaçları doğrultusunda hukuki destek vermekte 

“BİRLİKTELİKLE ENGELLER ÇOK 
DAHA KOLAY AŞILABİLİR”

“Sorularla Özel Eğitim Hukuku” kitabının yazarı Avukat Jülide Işıl Bağatur, 
farklı öğrenen çocukların eğitimi ve kaynaştırma konusundaki sorularımızı 

yanıtladı.

HUKUK
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ve birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almaktayım. 

Hukukla kanunun farkı nedir?
Hukuk; ahlak, din ve gelenek gibi toplumu düzenleyici ku-
rallardandır. Yalnız devlet tarafından güvenceye alınması ve 
cebri yaptırımlara sahip olması ile bunlardan ayrılır. Hukuk, 
toplumsal düzeni sağlamak ve toplumsal ihtiyaçları karşıla-
mak amacı ile devlet tarafından konmuş ve bunlara uyulmadığı 
zaman yaptırımlar ile sonuçlandırılmış kurallara denir. Hukuk 
kuralları insan davranışlarını düzenler ve bulunduğu toplumun 
değer yargılarını taşır. Soyutluk ve genellik özelliği sayesin-
de benzer nitelikteki bütün durumlarda uygulanması sağlanır. 
Kanun veya yasa ise bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili 
organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Yürürlükte 
olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar anlamında 
kanun, yasama organınca yapılan kanun adıyla gerçekleştiri-
len işlerdir. Hukuk, kanun demek değildir. Her hukuk, kanunu 
kapsar fakat her kanun hukuki olmayabilir. 
 
Kaynaştırma nedir, bütünleştirme nedir ve arasındaki 
farklar nelerdir? 
Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bi-
reylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak 
yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul 
öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumların-
da sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. 
(ÖEHY m.23) 
Kaynaştırma (entegrasyon), olağan bir okul veya sınıf orta-
mında engelli, özel eğitimsel ihtiyaçları olan ve normal  çocuk-
ları “karıştırma” (mixing) anlamına gelmektedir ve söz konusu 
bu “karıştırma”, engelli ya da özel eğitimsel ihtiyaçları olan 
çocuğun normal akranlarıyla kaynaşmasına imkan tanıyabile-
cek yeterliliklerine bağlıdır; ancak bu şekilde çocuğun en az 
kısıtlayıcı ortamda “karıştırılması” mümkündür. Çocuk, kay-
naştırma için yeterli görülmediği takdirde, RAM’lar tarafından 
verilen yönlendirme kararları, özel eğitime ihtiyacı olan çocuk 
için “en uygun ortam” ve ayrıştırma yapılarak verilmektedir. 
Kaynaştırma sürecinin temel öznesi Rehberlik Araştırma Mer-
kezleri (RAM)’dır, eğitsel ve psikolojik ölçümlemeye dayalı 
olarak verilen kararlar sonucunda özel gereksinimli çocuklar, 
okullara yerleştirilmekte ve öğretmenlerden bu kaynaştırma-
yı uygulaması beklenmektedir. Bütünleştirme ise daha ziya-
de “bütün haline getirme” sürecidir. Bütünleştirmenin temel 
öznesi RAM’lar değil, öğretmenlerdir. Sınıfı bir bütün haline 
getirmek, öğrenci grubundan bir bütünlük yaratmak öğretme-
nin yükümlülüğüdür. Bütünleştirme süreci sadece özel eğitime 
ihtiyacı olan çocuklar için değil tüm çocuklar için söz konusu-
dur. Bütünleştirme modelinde RAM’lar, çocukların öğrenme 
şekline, eğitsel ve sosyal/psikolojik becerilerine ilişkin bilgi ve 
strateji sağlayarak, öğretmenleri bütünleştirmeyi gerçekleştir-
me konusunda destekler. 
Bütünleştirici ya da kapsayıcı eğitimin uygulandığı ülkelerde 
özel gereksinimli bireylerin eğitimi, ayırım yapılmaksızın, fır-
sat eşitliği kapsamında genel eğitim sistemi içerisinde yer alan 
okul ve/veya kurumlarca yerine getirilir. Bu kapsamda tüm 
okullar “erişilebilir” okullardır, erişilebilirlik sadece fiziksel 
ve sosyal çevre düzenlemeleri açısından değil, bilgiye erişim 
anlamında da sağlanmıştır. Okullarda, bireyselleştirilmiş eği-
tim, destek eğitimi yardımıyla makul uyumlaştırmalar yapılır, 
fırsat eşitliği sağlanır. Karar verici konumda olan öğretmendir. 
Okullar sadece engellilerin değil diğer tüm riskli gruplar dahil,  

tüm öğrencilerin eğitim hakkını tam olarak sağlayabilecek şe-
kilde dizayn edilmiştir. Genel eğitim sistemi, eğitim hakkından 
yararlanan hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak şekilde “bütün-
leşik” olarak tasarlanmıştır. 
Kısaca bütünleştirme, her birey için bireysel farklılıkları ne 
olursa olsun, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve 
fırsatlardan tüm toplum üyelerinin eşit düzeyde yararlanmasını 
öngören üst bir kavram olup, bütünleştirmenin amaç ve ilkele-
rine uygun bir şekilde toplumun tüm bireylerinin kendi farklı 
özellikleri gözetilerek ve korunarak bir arada verilen eğitimi 
ifade eder.    

Özel eğitimin engelli eğitiminden farkları neler? Özel eği-
time ihtiyacı olan birey yönetmelikte nasıl tanımlanıyor?
ÖEHY m 4/z f. uyarınca özel eğitime ihtiyacı olan birey, çe-
şitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeter-
lilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı 
farklılık gösteren bireyi ifade eder. Özel eğitime ilişkin en de-
taylı düzenlemeleri içeren yönetmelikte eğitim hakkı ve özel 
eğitim açısından engellilik esas alınmamış, bireyin (öğrenci-
nin) bireysel ve gelişim özellikleri ve eğitim yeterliliklerine 
odaklanılmıştır. Yönetmeliğin ilgili maddesinde özel eğitim 
gerektirebilecek durumlara “örnekleme” yöntemi ile yer veril-
miştir. Ancak, tanımı gereği bu örneklerin sınırlı olmayabile-
ceği eğitim ihtiyaçları ve yeterlilikleri açısından bireyin eğitim 
ve öğretim hayatının herhangi bir döneminde geçici ya da sü-
rekli özel eğitim desteğine ihtiyaç duyabileceği ve özel eğitim 
kapsamına alınabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu anlamda 
özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler içerisinde engelli öğren-
ciler çok daha küçük bir bölümü oluşturmaktadır. Özel eğitim, 
öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına odaklanır. Bu açıdan bakıldı-
ğında özel eğitim gerektiren durumlar üstün zeka ve yetenek-
lilik hallerinden ağır düzeyde zihinsel engel ya da yetersizlik 
hallerine dek çok çeşitlilik arz edebilir. Nitekim Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Tanımlar”a ilişkin kısmında ör-
nekleme yöntemiyle özel eğitim gerektiren durumlar arasında; 
görme yetersizliği olan birey, hafif düzeyde zihinsel yetersiz-
liği olan birey, işitme yetersizliği olan birey, orta düzeyde zi-
hinsel yetersizliği olan birey, ortopedik yetersizliği olan birey, 
otizmli birey, özel öğrenme güçlüğü olan birey, serebral palsili 
birey, süreğen hastalığı olan birey, zihinsel yetersizliği olan bi-
rey, ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey, birden fazla 
yetersizliği olan birey, çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği 
olan birey, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bi-
rey, dil ve konuşma güçlüğü olan birey, duygusal ve davranış 
bozukluğu olan birey, üstün yetenekli bireyler vb.  özel eğitim 
gerektiren durumların içerisinde yer almakta olduğu görül-
mektedir.

“Özel eğitim, en basit 
anlamıyla özel gereksinimleri 

olan bireylerin bireysel 
farklılıkları ve ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitilmesine 
ilişkin uygulamalardır.”
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Özel eğitime ait yasal düzenlemeler iç hukukumuzda nasıl 
yer alıyor? 
Eğitim hakkı, eğitimin amaç, içerik ve verilme yöntemi ba-
kımından ayrımsız herkesi kapsayan, bireysel farklılıkları gö-
zeten, bireysel ve özel eğitim gereksinimlerini öne alan, ço-
cuğun/bireyin gelişimine bütüncül yaklaşan bir anlayışı ifade 
etmektedir. Özel eğitim, en basit anlamıyla özel gereksinimleri 
olan bireylerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları doğrultusun-
da eğitilmesine ilişkin uygulamalardır. Bu süreç, bireysel özel-
likler çerçevesinde planlı ve sistemli pek çok eğitsel boyutu 
içerir. Tüm eğitsel süreçler zaten genel eğitim sistemi içerisin-
de zaten var olmalıdır. Her çocuğun bir diğerinden farklı ol-
duğu ve bu nedenle de eğitimin bireysel temelli olmasının ge-
rekliliği çağdaş eğitim anlayışının özünü oluşturmaktadır. Bu 
anlamda ülkemizde uluslararası ve ulusal geniş kapsamlı yasal 
düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Söz 
konusu düzenlemelerin beraberinde gerekli tedbirlerin alınma-
sı yönünde eylem planları da oluşturulmaktadır. Hazırlanan 
eylem planları aynı zamanda ulusal düzeyde yapılacak çalış-
malarda yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Özel gereksinimi 
ve/veya engeli olan ve olmayan tüm çocuklar eğitim hakkın-
dan yararlanma özgürlüğüne sahiptir. Tüm çocuklar akranları 
ile aynı ortamda sürekli bir eğitimden yararlanmalıdır. Dev-
letler, sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlayarak özel 
gereksinimli çocukların, eğitime erişmelerinde fırsat eşitliğini 
içeren uygulamaları yaşama geçirmekle sorumludurlar. Kısa-
ca, her bireye doğal gelişim gösteren akranlarıyla aynı ortamda 
fakat kendi bireysel özelliklerine uygun eğitimin sağlanması 
eğitim hakkının tam olarak kullanılması ve yerine getirilmesi 
bir yasal gerekliliktir. 
Bu anlamda özel eğitim ile genel eğitim iç içe geçmiş, bir-
birinden ayrılmaz ve birbirinden yararlanan bir çalışmalar 
bütünüdür. Özel eğitimin bu anlamda genel eğitime yöntem, 
araç-gereç, eğitimin bireyselleştirilmesi vb. birçok anlamda 
katkıları olmuştur. Özel eğitim hizmetleri ülkemizde kanunla 

değil, yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu konuda en kapsam-
lı düzenleme 31 Mayıs 2006 tarihli 26184 sayılı Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği’dir.  Yönetmelik dışında ayrıca MEB 
tarafından çıkartılan Genelge ve Yönerge’lerle de özel eğitime 
ilişkin konuların düzenlendiği görülmektedir. Bunun yanında 
Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa, EHK yanında genel eğitim 
mevzuatı içerisinde eğitimin her tür ve kademesinde mevzuat 
içerisine serpiştirilmiş özel eğitime ilişkin hükümler de bulun-
maktadır. 

Eğitimde bireyselleştirme neden önemli? 
Geleneksel öğretim yaklaşımı öğrencilerin hepsinin ihtiyaç-
larının aynı olduğunu, aynı seviyede öğrendiklerini ve aynı 
motivasyona sahip olduklarını varsayar. Sınıflardaki oturma 
düzenlerinden tutun da öğretim yöntem ve tekniklerine kadar 
yapılan tüm uygulamalar öğrencilerin aynı oldukları düşünce-
sine odaklanmaktadır. Oysa eğitim alanında yapılan araştırma-
lar gösteriyor ki; hiçbir öğrencinin eğitime duyduğu ihtiyaç, 
istek ve beklenti aynı oranda değildir. Herkesin aynı olduğu 
anlayışının sonucunda birçok öğrenci eğitim kurumlarında 
fark edilememekte ve kendi potansiyellerini ortaya koyama-
maktadır. Eğitim alanında yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 
bireyselleştirilmiş eğitim sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğ-
renciler için değil diğer tüm öğrencilerin kendilerini gerçek-
leştirebilmeleri için önemlidir. Çağdaş eğitim sisteminde artık 
daha çok bireyselleştirilmiş eğitime önem verilmektedir. Bu 
anlamda özel eğitim, içine destek eğitimi de alan, özel yetiş-
miş, konusunda uzmanlaşmış personeli ve uyguladığı bireysel-
leştirilmiş eğitim programlarıyla esasında sadece özel eğitime 
ihtiyacı olan öğrenciler için değil tüm öğrenciler için içerisinde 
öncü kabul edilebilecek ilke, yaklaşım ve uygulamaları taşı-
maktadır. Özel eğitim ilke ve uygulamalarıyla fırsat eşitliği 
kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin genel eğitim 
sistemine tam katılımı ve eğitim hakkının kullanımı açısından 
kullanımı temin edilmektedir. 
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Pek çok aile kaynaştırma mevzuatı konusunda yeterli bil-
giye sahip değil. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için 
ülkemizdeki mevzuat model nedir? 
Ülkemizde uygulanan model, ana eksende en az sınırlandı-
rılmış ortam ve kaynaştırma uygulamalarının yer aldığı, özel 
gereksinimli çocuğun eğitsel ihtiyaçları dikkate alınarak ka-
demeli olarak ayrıştırmaya gidilen karma bir sistemle yapılan 
eğitim uygulamalarıdır. Resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim 
ve ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumları, özel eği-
time ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamak-
la yükümlüdürler. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’deki tüm 
okullar kaynaştırma okullarıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan bi-
reyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan 
akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecek-
leri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdü-
rebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin 
bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı 
sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla 
yapılır. (MEB ÖEHY m.23/2-b)
Burada unutulmaması gereken kaynaştırmanın asıl, sınırlan-
dırmanın ise istisna olduğu hususudur. Özel gereksinimli öğ-
rencinin eğitim ihtiyaçları açısından doğal gelişim gösteren 
akranlarından ayrılması gerekiyorsa bunun ancak kademeli 
olarak yapılabileceği hususudur. Tersi ise çocuğun üstün yararı 
ilkesi gereği her zaman mümkündür. Yani ayrıştırma kapsa-
mında özel eğitim okulunda okuyan öğrencinin doğal gelişim 
gösteren akranlarıyla okuması olanaklı ise onun bu kapsama 
alınması yasal açıdan zorunluluktur.

Gölge öğretmen konusundaki yasal düzenlemeler neler?
Özel gereksinimli bireylerde özellikle kaynaştırma uygulama-
larında gerek okul gerekse sınıf ortamında öğrenciye destek 
olmak üzere aileler tarafından yardımcı görevlendirildiği, ba-
zen de bu yardımcının genellikle annenin bizzat kendisi ya da 
aileden birisi olduğu görülmektedir. Özel gereksinimli birey 
için kolaylaştırıcı ve destek uygulama niteliğinde olan ve “göl-
ge öğretmen” uygulaması olarak bilinen bu uygulamaya mev-
zuatımızda yer verilmemiştir. Milli eğitime ilişkin mevzuatta 
okullar, türü, kademeleri, eğitim ortamları, görevlendirilecek 
personel vb. hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, bunlar 

arasında mevzuatta yer alan personel dışında sınıf ortamında 
dışardan herhangi bir kişinin görevlendirilmesi, sınıfta bulun-
durulması kural olarak mümkün değildir. Ana kural bu olmakla 
birlikte yorum ve değerlendirme yoluyla aşağıdaki sonuçlara 
ulaşmak mümkün olabilir. Türkiye’nin de tarafı olduğu BM 
Engelli Hakları Sözleşmesi (EHS) m 24’de engelli eğitimin-
de taahhüt altına girilen tanımlama ve sistem “Karma Sistem” 
ya da “Kaynaştırma Eğitimi” değil, “Bütünleştirme Eğitimi 
ya da Kapsayıcı Eğitim”dir. Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme’de bütünleştirici/kapsayıcı eğitim anlayışının kabul 
edildiğine dair pek çok kanıt vardır. Bunlardan biri, eğitimin 
engelli bireye özgülenmiş, etkili ve destekleyici tedbirler alı-
narak akademik ve sosyal gelişim becerilerini en üst düzeye 
çıkaracak ortamlarda verilmesi gerektiğini belirten hükümdür 
(m.24/2,e). Engellilerin genel eğitim sisteminden etkili biçim-
de yararlanabilmeleri için bu sistemin içinde gerekli ihtiyaçla-
rının karşılanması, makul uyumlaştırmanın yapılması ve böy-
lece normal eğitimlerine devamlarının sağlanması hedefleri de 
bu yönde değerlendirilmelidir (m.24/2,c,d). Sözleşme’de taraf 
devletlerin bütünleştirici/kapsayıcı eğitimi hayata geçirmek 
için almaları gereken önlem ve uygulamalara ayrıntılı biçim-
de yer verilmesinden de anlaşıldığı kadarıyla engellilerin özel 
eğitimsel ihtiyaçlarının bütünleştirici ortamlarda karşılanması, 
diğer yaşıtlarıyla aynı eğitimi almalarının sağlanması istenil-
mektedir (m.24/3,4). Sözleşme’de taraf devletler, eşitliği sağ-
lamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yöne-
lik makul uyumlaştırmanın yapılması için gerekli tüm adımları 
atma yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. (m.5/3) EHS uyarınca 
genel eğitim sistemi içinde engellilerin her seviyede eğitim 
almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara yer verilir. 
Doğrudan ayrımcılık, engelliliğe dayalı ayrımcılık temeline 
dayanan ve engellinin hak ve özgürlüklerden karşılaştırılabilir 
durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen, 
kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi ifade et-
mektedir. Dolaylı ayrımcılık ise görünüşte ayrımcı olmayan 
her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda engelliliğe 
dayalı ayrımcılık temeliyle bağlantılı olarak, engellinin hak ve 
özgürlüklerden yararlanması bakımından nesnel olarak haklı-
laştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını ifade eder.  
Bu açıdan bakıldığında özel eğitim gerektiren bireylerle ilgili 
gerek resmi gerekse özel okulların bütünleştirme eğitimi kap-
samında makul düzenlemeler, uyarlamalar yapması yani en-
gellilerin ve bu arada özel gereksinimli bireylerin insan hakla-
rını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde 
kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere 
belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük 
getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri sağlaması 
zorunludur. Dolayısıyla çocuğun üstün yararı, bütünleştirme, 
fırsat eşitliği, evrensel tasarım, makul düzenlemeler, uyarlama-
lar yapılması gibi ilkeler temelinden hareketle, çocuğun özel 
eğitim hakkının sağlanması ve kullanılması açısından gölge 
öğretmen uygulamasına bir destek eğitim sistemi olarak ge-
reksinim duyulması halinde bu uygulamaya yer verilmesinde 
yasal bir engel bulunmadığı, aksine, eğitim hakkını kısıtlayıcı 
ve doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık teşkil eden her türlü uy-
gulamaların uluslararası sözleşmelere ve yasal düzenlemelere 
aykırılık teşkil edeceğini söylemek mümkün olabilecektir. 

Okul yönetimi, diğer velilerin isteği üzerine engelli öğrenci-
yi okuldan uzaklaştırabilir mi?
Hiçbir şekilde çocukların eğitim hakkı kısıtlanamaz ve ortadan 

“Kaynaştırma yoluyla 
eğitimlerine devam eden 

bireylerin bulunduğu 
sınıflarda sınıf mevcutları; 

okul öncesi eğitim 
kurumlarında özel eğitime 

ihtiyacı olan iki bireyin 
bulunduğu sınıflarda 10, bir 
bireyin bulunduğu sınıflarda 

20 öğrenciyi geçmeyecek 
şekilde düzenlenir.”
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kaldırılamaz. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim hakkı 
Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerle güvence altına alınmış 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde yapılan bir uygulama 
hukuka aykırıdır. Okul yönetimlerinin kaynaştırma uygulama-
sını uygulama konusunda bir seçme hakları bulunmamaktadır. 
En az sınırlandırılmış ortam ve kaynaştırma ilkesi yasal zorun-
luluktur. Kimsenin tercihine bırakılan bir uygulama değildir.

İlkokul/ortaokullarda kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan 
sınıflarda öğrenci mevcutları ve öğrencilerin sınıflara dağı-
lımı nasıl yapılmalı?
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bu-
lunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim ku-
rumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu 
sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi 
geçmeyecek şekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim 
kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan 
iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sı-
nıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. (ÖEHY 
m.23/2-ğ)

Orta öğretim kurumlarında kaynaştırma yoluyla eğitim 
gören öğrencilerin sınıf geçme/kalma durumu hangi mev-
zuata göre yapılacaktır?
Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin ba-
şarılarının değerlendirilmesinde ilgili mevzuatın yanında aşa-
ğıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan 
bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri 
okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre de-
ğerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri 
dikkate alınır.
b) Bulunduğu okulun eğitim programına denkliği olmayan bir 
özel eğitim programını izleyen öğrencilerin başarılarının de-

ğerlendirilmesiyle ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin “84.” mad-
desindeki ilgili hükümlere göre yapılır.
c) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanıla-
cak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, 
değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendir-
meden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, 
BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda be-
lirlenir. (MEB ÖEHY m.24)
Kaynaştırma eğitim uygulamaları kapsamında okuyan öğren-
cilerin başarılarının değerlendirmesinde devam ettikleri oku-
lun sınıf geçme ve sınavla ilgili hükümleri sadece ilgili yönet-
melik uyarınca yazılı-sözlü sınav sayısının yerine getirilmesi 
için önem taşımaktadır. İçerik anlamında BEP’ler ve sınav 
uyarlamaları öğrencinin özel eğitimsel ihtiyaçları ve üstün ya-
rarı gereği öncelikli olarak uygulanmalıdır. Bir örnek ile ifade 
etmek gerekirse, devam edilen okulun sınıf geçme ve sınav 
yönetmeliği söz konusu eğitim öğretim döneminde kaç yazı-
lı/sözlü sınav yapılmasını gerektiriyorsa o sınavlar yapılacak 
ancak içerik anlamında tamamen öğrencinin özel eğitimsel ih-
tiyaçları, BEP’i ve sınav uyarlamaları göz önünde tutulacaktır.
Genel Eğitim Mevzuatı perspektifinden konuya bakıldığında, 
benzer düzenlemeler olduğu görülmektedir. Ortaöğretime ba-
kıldığında ilgili mevzuat Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği’dir. Buna göre bakanlıkça hazırlanan 
eğitim programları esas alınarak özel eğitime ihtiyacı olan 
öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda 
31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre 
okulda kurulan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı geliştirme 
birimince bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırla-
nır. Bu öğrencilerin başarıları, bu yönetmeliğin sınıf geçme 
ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir. (MEB OÖK-
Ym.10/f) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam 
eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleş-
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tirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır. (m.43) Kaynaştır-
ma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının 
değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nda 
(BEP) yer alan amaçlar esas alınır. (m.45) Ancak yine burada 
da içerik anlamında BEP’ler ve sınav uyarlamalarının öğren-
cinin özel eğitimsel ihtiyaçları ve üstün yararı gereği öncelikli 
olarak uygulanması gerektiği bir kez daha hatırlatılmalıdır.

Kaynaştırma eğitimi ile ilgili hangi kurum, kuruluş ve kişi-
lerden yardım alınabilir? 
Üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden rahatlıkla bilgi edi-
nebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesi altında yayınlar 
var, yine ASPB’da da aynı şekilde mevzuata, yayınlara ulaş-
mak mümkün. Bu alanda çalışan STK’lardan da yine bilgi 
edinmek mümkün. Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin zaten 
bilgilendirme konusunda ayrıca sorumluluğu da bulunmakta.
Önemli olan bilginin güvenilir, doğru kaynaklardan alınması. 
“Özel eğitimde doğru bilinen yanlışlar” konulu bir yazı hazır-
lasak herhalde  oldukça uzun bir yazı olurdu. Kişisel kanaatim, 
hukukçuların daha fazla eğitim hukuku ve özel eğitim alanında 
çalışmaları, yayınlar hazırlamaları. 

Ailelere önerileriniz neler?
Özel eğitim, tıbbi ve eğitsel değerlendirme ve tanılama süre-
ci ile başlayan, bundan yararlanan bireyi koruma altına alan, 
sadece eğitsel süreçleri değil, aynı zamanda özel bir takım hu-
kuki uygulamaları da gerekli kılan hukuki bir durum, yasal bir 
statüdür. Bu hukuki durum çocuk hukukunun kamu düzenine 
ilişkin, kesin yetki ve kurallar içeren, korumacı yapısından do-
layı, bireyin özel gereksinimleri olduğunu tespit anından, hatta 
daha öncesinden başlayarak sadece ebeveynlere ya da yasal 
temsilcilere değil aynı zamanda okul ve kurumlara, öğretmen-
lere, Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne, hekimlere, hatta sivil 
toplum kuruluşlarına, üniversitelere kısaca özel gereksinimli 
bireyin durumundan haberdar olan herkese bir takım sorum-
luluk ve yükümlülükler getirmektedir. Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği’nde bu durum “Milli Eğitim Müdürlükleri, örgün 
ve yaygın eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, üniversiteler, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı birimler 
ve yerel yönetim birimleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
eğitsel değerlendirme ve tanılanması amacıyla RAM’a yönlen-
dirilmesinde sorumluluğu paylaşırlar” şeklinde bir hüküm ile 
ifade edilmiştir.(m. 7/5 f.). Özel eğitimde erken başlamak çok 
önemlidir. Devletin bu konuda doğum öncesi takip ve kontrol 
yükümlülüğü yanında doğum sonrası yapılacak taramalarla, 
özellikle toplumda farkındalık uyandırma konusunda ve aile 
eğitimi konusunda yükümlülüğü bulunmaktadır. Nitekim 5378 
sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun’da “erken tanı ve koruyu-
cu hizmetler” başlığı altında  “yeni doğan, erken çocukluk ve 
çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal 
ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli ve engel-
liliğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin 
sağlanması, engelliliğin önlenmesi, var olan engelliliğin şidde-
tinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin 
durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığı’nca planla-
nır ve yürütülür” hükmüne yer verilmiştir. 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin ailesine çocuğun yapabil-
dikleri, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğiti-
min neden gerekli olduğu, bu eğitimin çocuk için yararı ile bu 
süreçte kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar anlatılma-

lıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sahip ailelerle grup 
toplantıları ya da etkinlikler planlanarak ailelerin birbirleri ile 
etkileşim kurmaları, yaşantı ve deneyimlerini paylaşmaları 
sağlanabilir.

ÖÇED olarak toplumdaki algıya pozitif katkıda bulun-
mak, özel gelişim gösteren çocukların ailelerinin soruları-
na cevap bulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Siz ÖÇED’in 
çalışmalarını takip ediyor musunuz? Derneğimizle ve diğer 
STK’larla ilgili öneri ve görüşleriniz neler?
ÖÇED’in çalışmalarından gerçek anlamda ilk olarak e-dergi 
ile haberdar oldum. Türkiye’nin ilk ve tek özel eğitim konulu 
e-dergisini, hem de dolu dolu çıkarmak dahi sadece başlı başı-
na takdire değer. Özellikle hukuk alanında özel eğitime ilişkin 
çok sayıda çalışmaya, kaynağa, yayınlara ihtiyacımız var. Ka-
nımca özel eğitimin en gelişmeye ihtiyaç duyduğu alanlardan 
birisi de hukuk. ÖÇED’in e-dergisinin bu alanda ihtiyaca yö-
nelik yayınları ve çalışmaları olduğunu görmekten çok mutlu 
oldum. Ayrıca dünyanın her yerinde sivil toplum kuruluşları 
her alanda toplumların ilerlemesinde, problemlerin çözümün-
de büyük rol oynamışlar. Birliktelikle engeller çok daha kolay 
aşılabilir. Dolayısıyla gerek öğrencilerime gerekse ailelere; 
ilgilendikleri, onlar için önemli olan konularda sadece tek ba-
şına değil bir STK içerisinde mücadele etmelerini her zaman 
öneriyorum. Öte yandan bugün iletişim şekillerinin süratle de-
ğişmesi, hız kazanması, şehirlerdeki karmaşık yaşam karşısın-
da da STK’ların yapısını, bir takım yasal zorunlulukları da çağ 
dışı ve hantal buluyorum. İnternetin daha yoğun kullanıldığı 
sivil toplum platformları, web temelli yapıların bir süre sonra 
giderek artacağını ve STK’ların yerini alacağına inanıyorum. 
STK çatısı altında ya da değil, sonuçta birlikte ve yapılandırıl-
mış bir şekilde hareket etmenin gücü inanılmaz; “aynı türden 
kuşlar birlikte uçarlarmış”…  
Uçmak için de birbirimize ihtiyacımız var. 
Avukat Jülide Işıl Bağatur’un özel eğitim 
konusunda önemli bilgiler verdiği 
videoyu QR kodu okutarak veya 
linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/4T596ELIw6Y
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Özel eğitim uzun ve meşakkatli bir süreçtir, ebeveynin 
katılımı ile süreç yönetimi basitleşir. Sürecin karışık 

bağını çözecek olan ailedir... 

ÖZEL EĞİTİM 
SÜRECİNDE 

AİLENİN ÖNEMİ 

Çocuklardaki farklı gelişimi aileler açısından safhalara ayıra-
cak olursak, süreci kabullenme öncesi ve sonrası diye ayırabi-
liriz. Kabullenmeye kadar geçen evre krizin tavanlarda yaşan-
dığı bir dönemdir. Özel bir çocuğa sahip olma aslında ailenin 
beklemediği bir durumdur ve aynı zamanda beklentileri ile de 
çelişir. Bu durum ailelerde üzüntü, kaygı, çaresizlik, değersiz-
lik ve umutsuzluk gibi duygular oluşturabilir. Psikolojik trav-
maların nasıl atlatılacağı ve nereden/kimden yardım alınacağı 
ailenin enerjisini tüketmektedir. Aileler bu duygulara karşı ka-
çınma davranışı göstermeye başlar. Bununla da kalmayıp çev-
reden gelen safsata bilgiler, internetteki yanlış yönlendirmeler 
aileler için krizler oluşturur. Bu kadar krizi yönetmek ailele-
ri darboğaza sokar. Maalesef bilmediğiniz bir alanda yardım 
aramak süreci bir hayli zorlaştırır. Aileler bu dönemde çeşitli 
uzmanlarla görüşerek inkara yönelik buldukları kanıtları uz-
manların desteklemesini isteyebilirler. Bazen doğru yol diye 
sarıldığınız kişiler ümitleriniz için sizi kullanabilirler. Bu in-
sanlar özel durumların para ile geçebileceğini söyleyerek sizin 

paranızı, zamanınızı çalabilirler. Kabullenme evresinde bu ka-
dar bilim ve bilgiden uzak dogmalarla baş edersiniz. Bu süreci 
doğru atlatamayan ailelere bakıldığında boşanmaların bir hayli 
çok olduğu gözlenmektedir. Aile bağlarının güçlü olması bu 
süreci atlatmayı biraz kolaylaştıracaktır. 

Bu sürecin doğru atlatılmasıyla aslında her şey bitmez. Sürecin 
ikinci safhası özel eğitim sürecidir. Özel eğitim aile için stres, 
kaygı ve pazarlık aşamasıdır. Stres ve kaygıları pazarlık üze-
rinde yoğunlaşır. Bu aşamada aile yetersizliği kabullenmiştir 
fakat yetersizliğin ortadan kalkacağına inanmaya başlar. Bu 
aşamada maalesef yüzlerce aileye bilimsel açıklama ve metot 
yerine umutlar dağıtılır. Yıllarla ayların pazarlığı yapılır. Test, 
gözlem, eğitim planı verilmeden rapor üzerinden umutlar oku-
nur. Pazarlıklar devam eder ve adı yöntem olduğunu iddia edi-
len bir yola aile kanalize edilir. Ailenin eğitime gelmesinin bile 
gerek kalmadığını söyleyecek kadar ileri gidebilirler. Buradaki 
anlattıklarım çeşitli verdiğim seminerlerde dile getirilenlerdir. 

Psikocan Akademi
Uzman Sosyolog-Aile Danışmanı
İsmail BAŞBUNAR

UZMAN GÖRÜŞÜ
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Yanlışlıklar düzeltilmek için vardır. Bu düzenin değişimi için 
özel eğitimi bilen bütün fertlere yoğun iş düşmektedir. 

“Ailelerin bu sorununa çözüm nedir?” sorusuna cevap aramak 
gerekmektedir. Alanda yetiştirilmiş psikolog ve psikiyatrların 
çoğalması; evlilik öncesi eğitimlerin organize edilmesi gerekir. 
Bu eğitimlerin aranılan kalitede olması ve uzman kişilerin eği-
tim vermesinin sağlanması gerekir. Bunların sağlanması ailele-
rin, kabullenme sürecini daha kolay atlatmasını sağlayacaktır. 

Kabullenmeden hemen sonra yönlendirmeler etik kural-
lar içinde olmalıdır. Yönlendirmelerde özel çocukların ge-
reksinimleri göz önüne alınarak eğitim kurumlarına veril-
melidir. Bu çocuklar pazarlık konusu olmamalıdır. Eğitim 
kurumlarına geldiklerinde ise test ve analizler yapılmalı-
dır. Kısaca bir tanı ve yaşam öyküsü alınmalıdır. Eğitim ku-
rumlarında uzman eğitim personelinin bulundurulması ge-
rekmektedir. Eğitim odaları çocuğun fiziksel ve zihinsel 
yapısına cevap verecek şekilde dizayn edilmelidir. Kurumlar, 
eğitim personelinin kendini sürekli geliştirmesini sağlamalıdır.  

Kurumun da eğitimcinin de yeniliklere açık olması gerekir. 
Kurum sahiplerinin özel çocukların eğitimleri hakkında rapor 
çıkar ya da çıkmaz endişesi taşımaması gerekmektedir. “Rapor 
ya çıkmazsa” deyip eğitim seviyesiyle oynanmamalıdır. Eğitim 
tamamen uzman kadroların eline teslim edilmelidir. Eğitimci-
lerin belirli aralıklarla yetkili kişilerce değerlendirmesi gere-
kir. Ebeveynlerin kuruma gelmelerinden endişe edilmesinden 
düşünce olarak uzaklaşılmalıdır. Süreç öncesi ve süreç sonrası 
eğitimcilerin ve yaptığı eğitimlerin takip ve analizlerinin yapıl-
ması gerekir. Eğitimci belirli ekoller ve yaklaşımlarla bilimsel 
odaklı eğitim yapmalıdır. Bu süreci ise tek başına değil, aile ile 
devam ettirmelidir.  Ailelere her ay gelişim çizelgeleri verilme-

lidir. Özel çocuklar servisle gelip resim yaptırılıp gönderilen 
çocuklar olmamalıdır. 

Her bireyin bir üst beceriyi kazanma şansı vardır. Bu süreçte 
iki saat eğitim alan kurumlar ebeveyn odaklı çalışmalar yap-
malıdır. Hedefler süreyi kurtarmak değil, süreci yönetmek ol-
malıdır. Erken dönemde çocuklar yirmi iki saat süreyi ailesiyle 
yaşar. Ebeveynlere duyarlı olmaktan, yanıtlayıcı olmaya her 
davranış öğretilebilir. Ebeveynin katılımı ile süreç yönetimi 
basitleşir. En ideal teçhizat ve en iyi eğitimciler sürece ebe-
veynleri katmazlarsa süreç hep aksak işler. Ebeveyn olmazsa 
süreçte sizin öğrettikleriniz pekişmez ve pekişenlerde söner. 

Ebeveynleri sürece katarak neler yapılabilir? 
- Çocuğun yetersizlikleri hakkında bilgiler verilir.  
- Yasal haklarını öğrenmesi sağlanır. Çocuğun sorun davranış-
ları aileye öğretilir ve aile bu davranışların tekrarını yapmaz.  
- Çocuğun sosyal etkileşimi artırılır.  
- Duygusal olarak çocuğu ile iletişim yöntemleri oluşturur.  
- Ebeveynlerle çocuk ortak vakit geçirmeye başlar.  
Bu sürecin faydalarını çoğaltabiliriz. Temel amaç ebeveynin 
çocuğunu tanıması ve farkındalıklarını bilmesidir. 
Özel eğitimde kurumların üzerine düşen, aileyi her aşamada 
sürecin içine çekebilmektir. Kırsal kesimlerde aileler çocukla-
rını bu şekilde kültürel ve dini olarak kabullenmiş olabilirler. 
Bunun için özel eğitimi gereksiz de görebilirler. Bizler insanın 
biricik olduğu ve her insanın yaşamaya hakkı olduğu fikrini 
dikte etmeliyiz. Hiçbir din insanı terk edilmeye ve değersiz-
leştirmeye çalışmaz. Yanlış öğretilerle bize emanetleri eğite-
meyiz. 

Özel çocukların aile ile birlikte ve uzman ellerde eğitilmesi 
dileğiyle…
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Otizmde erken tanı neden önemli? En erken aileler neyi 
fark edebilirler?
Erken tanı önemli çünkü tanıyı erken koyduğunuz zaman te-
daviye daha fazla yanıt verme şansı var. Otizmde ailelerin en 
erken fark ettiği bulguların başında konuşma gecikmesi geli-
yor. Aslında konuşma gecikmesi otizmin spesifik bir sorunu 
değil ama ailelerin rahat görebildiği bir sorun. Bazı ailelerin 
fark ettiği diğer şey ise çocuğun isme yanıt vermemesi. Üçün-
cü olarak da bazı aileler göz temasının iyi olmadığını fark edi-
yorlar. Çocuğun yaşı büyüdükçe oyunlara katılmadığını, diğer 
çocuklarla veya kendileriyle yeteri kadar oyun üzerine ilişki 
kurmadığını fark ediyorlar.

Küçük yaş grubunda tanı konuluyor mu yoksa ‘risk altın-
daki çocuklar’ olarak mı adlandırıyor?
Tanı için benim yaptığım Ados muayenesinde 30 ayın altında-
kilerde risk belirtiyoruz. 30 ayı tamamlayanlarda tanı söyleme 
şansımız daha çok oluyor.
 
ADOS tam olarak nedir?
Bizim kullandığımız ADOS 2. Bu, gözleme dayalı bir mua-
yene yöntemi. Aslında çocuğun sizinle ve aileyle kurduğu 
sosyal ilişkiyi gözetliyorsunuz. İki yaşından itibaren uygula-
nabiliyor. ADOS çok yeni bir şey değil, uzun zamandır kulla-
nılan ve altın standart sayılan bir yöntem ve size standart bir 
ortamda çocuğun sosyal ilişkisini gözlemleme fırsatı veriyor. 

“KABULLENMEYI
YAPAMADIĞINIZDA PEK ÇOK 

SORUNU HALLEDEMIYORSUNUZ”
ADOS nedir? Otizm tanısından sonra aileler nasıl bir yol izlemeli? İlaç 
kullanılması gereken durumlar neler? Anne ya da baba çocuğuna gölge 
öğretmenlik yapabilir mi? Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Psikoterapist 

Prof. Dr. Özgür Öner, sorularımızı yanıtladı. 

SÖYLEŞİ



Çeşitli aktiviteler var, hangi aktivitenin nasıl, hangi sırayla ya-
pılacağı belli ve uygulayıcı belli bir sırayı takip ediyor. Tabii 
çocuğun durumuna göre bazı şeyleri değiştirilebilir ama ne-
yin nasıl yapılacağının belli olduğu bir yöntem. Dolayısıyla da 
yeterli tecrübede bir uzman için yanıtı nasıl değerlendireceği 
çok belli. Mesela bir çocuğun gözlemci çağırdığı zaman isme 
bakmaması ama annesi çağırdığı zaman isme bakması şüpheli 
bir bulgu olarak kabul edilir. Kalite farkları pek çok davranışta 
varsa bunlar üst üste olduğu zaman bize Otizm Spektrum Bo-
zukluğu’nu işaret edebiliyor. 
 
Tanı almış aileler nasıl bir yol izlemeli?
Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış ya da şüphesi olan bir 
çocuk, çocuk psikiyatristinin kontrolünde olmalı, çocuk nöro-
lojisi muayenesinden geçmeli. Eğer dismorfik bir durumu yok-
sa ya da nöbet geçirmiyorsa o zaman ek tetkikler gerekmez. 
Bunun dışında vakit kaybetmeden çocuğun özelliklerine uy-
gun seçilen bir eğitim programına başlanması gerekir. Çocuk 
psikiyatristi bu durumda çoğu zaman bir koordinatör gibi gö-
rev yapar. Çünkü tedavinin ana kısmı eğitsel süreçlerden olu-
şur. Bazı çocuklarda ilaç tedavisi de gereklidir. Pratikte ilaçla-
rın gereksiz kullanımını da görüyorum ve şunun altını çizmek 
istiyorum, otizmi olan çocukların otizmin ana belirtileri için 
ilaç tedavisi almaları gerekmez. 
 
Hangi durumlarda ilaç öneriliyor?
İlaç belli davranışları kontrol etmek için önerilen bir şey. Me-
sela epilepsisi olan çocuklarda tabii ki antiepileptik ilaçlar 
lazım. Bunun dışında davranış sorunu olan çocuklarda; dik-
kat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozukluğu, 
depresyon gibi psikiyatrik sorunlar için kullanılması lazım. 
Davranış sorunları, Otizm Spektrum Bozukluğu’nda çok sık 
rastlanan sorunlar ama davranış sorunları çok iyi bir şekilde 
analiz edilmeden ilaç başlandığında ilaçlar tedaviyi sağlamış 
olmuyor. O yüzden pek çok çocuğun gereksiz ve aşırı dozda 
ilaç kullandığını görüyoruz. Bir ilaca başlandığı zaman ilacı 
kesmek çok kolay değil. Bizim ilaçlarımız uzun süre kullanılı-
yor. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. 
 
Otizm Spektrum Bozukluğu’nun gidişatını belirleyen fak-
törler neler? 
Otizmin gidişini belirleyen iki önemli faktör var: Bir tanesi ço-
cuğun konuşma seviyesi, diğeri de zeka seviyesi. Otizm Spekt-
rum Bozukluğu olan çocuklarda bilişsel beceriyi ölçmek kolay 
değil ama aileler uzun zamanlı prognozu çok 
merak ediyorlar; üniversiteye gidecek mi, as-
kere gidecek mi gibi birçok soruyu soruyorlar. 
Eğer bireyin yaşı ileriyse ve seviyesinin geri 
olduğunu görüyorsanız bunu aileye söyleme-
lisiniz. Ama ufak çocuklarda ailelerin bir gün 
sonraya odaklanması gerekiyor. Uzun vadeli 
planlar burada işe yaramıyor ve uzun vadede 
düşünme genelde ailelerin moralini çok fazla 
bozuyor. Dolayısıyla ben ailelerle konuşurken 
eğer çocuğun olumlu yönleri varsa onların 
üzerinde duruyorum. Eğer ufak bir çocuksa 
bir süre izlemeden nasıl gideceğini tahmin et-
menin çok zor bir şey olduğunu söylüyorum. 
Büyük bir çocuksa da, örneğin 8-9 yaşındaysa 
ve sorunu spesifik bir şeyse, bazı şeylerin artık 
olamayacağını söylemek gerekiyor. 

Yetişkin otizmli çocuğu olan ailelerin birçoğunda “Benden 
sonra ne olacak” kaygısı oluyor. Bu ailelere önerileriniz var 
mı? 
Bu çok geçerli bir kaygı ve benzer bir durumda olan herkes 
gibi bu aileler de haklı olarak kaygılılar. Bu kaygılarını gerçek 
hizmetlere ulaşmaları dışında hiçbir şey geçiremez.  Bir şekil-
de devletin bunu sağlaması gerekir.  Uzun süreli rehabilitasyon 
da çok pahalı bir şey. 
 

Hem tanı hem bakımevleri konusunda yurt dışı örnekler 
ne durumda? 
Tanı açısından baktığımız zaman ülkeden ülkeye değişiyor. 
Avrupa’daki her ülkenin bizden daha iyi olduğunu söyleyeme-
yiz. Türkiye’nin her yeri için de aynı şeyi söylemek çok zor. 
Hizmete ulaşımda büyük farklar olan bir alan. Tanı her yerde 
gecikiyor; bizde de gecikiyor, Amerika’da da, İngiltere’de de 
gecikiyor.  Bence onlarda daha farklı olan tanı sürecinin daha 
bütüncül olması. Tanı gecikse de daha kapsamlı bir değerlen-
dirme yapıldığını düşünüyorum. Pek çok alanda daha iyi de-
ğerlendiriliyor gibi görüyorum. En azından belli bir kesimin 
özel eğitim hizmetlerine daha kaliteli ve kapsamlı bir şekilde 
ulaşabildiklerini düşünüyorum. Yurt dışında da uzun dönem-
de bakımla ilgili sorunlar var. Bu biraz da ülkelerin sistemine 
göre değişiyor. Mesela Amerika’da aldığınız hizmet sizin mad-
di durumuza göre değişiyor. Bu gibi ülkelerde çok daha zor ve 
pahalı. Daha sosyal devlet olan ülkelerde çok daha ulaşılır bir 
bakım sistemi var.

Biraz da kaynaştırma eğitimini ve “Gölge Öğretmen” eğiti-
minizi konuşmak istiyorum. Kimler gölge öğretmen olabi-
liyor ve siz bu eğitimde neler yapıyorsunuz?
Aslında biz gölge öğretmen yerine ‘eğitim destek kişisi’ gibi 
bir ismin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü öğret-
menlik bir meslek ve bu kişiler öğretmen değil. Biz eğitime 

“Uzun vadeli planlar işe 
yaramıyor ve uzun vadede 
düşünme genelde ailelerin 

moralini çok fazla
bozuyor.”
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alırken üniversite öğrencisi ya da üniversiteden mezun kişileri 
tercih ediyoruz. Ama mutlaka lise mezunu olup bu işi çok iyi 
yapabilecek insanlar da vardır. 
 
Anne ya da baba çocuğuna gölge öğretmenlik yapabilir 
mi? Size bunun için gelen aileler de oluyor mu? 
Bize bu konuda gelen aileler oluyor. Bazı aileler de başka ço-
cuklara gölge öğretmenlik yapmak için geliyorlar ama aileler 
bunu yapmamalı. Bir anne çocuğuna aynı zamanda gölge öğ-
retmenlik yaparsa rol karmaşası olabilir. Gölge öğretmenlik, 
dürtü kontrol sorunu olan, davranış sorunu olan, öğrenme so-
runu olan çocuklarda kullanılan ve çocuğun sınıfta kalmasını 
sağlayan bir sistem. 
 

Bazı velilerin sınıfta gölge öğretmen istemediğini duyuyo-
ruz bazen... 
Aslında bu mantıklı bir şey değil çünkü bu kişi sınıftaki diğer 
çocuklara müdahale eden birisi değil. Sonuçta işler iyi giderse 
çocuğun bir süre sonra sınıfta diğer arkadaşları gibi bir uyum 
sağlamasını ve böyle bir geçiş yapmasını sağlayıp sonra ora-
daki işi bitecek olan bir kişi. Aslında diğer türlüsü çok daha 
fazla dikkat dağıtıcı diğer çocuklar için. Çocuklarına bazen 
vuran, sınıfta kalkıp gezip duran, dersle ilgilenmediği için 
yanındakilerle konuşan biri çok daha fazla dikkat dağıtıcı... 
Özellikle kalabalık olan sınıflarda öğretmenler ders anlatırken 
genel bir yönerge verir, mesela ‘şunu yazacağız’ der, tek tek 
isim vermez. Ama pek çok çocuğun ona söylenmesine, tekrar 
geri bildirim verilmesine, uyarılmasına ihtiyacı var. Çünkü di-
ğer türlü bir sürü çocuk bunu yapamıyor ve yapamadıkları için 
gitgide geride kalıyor. Geri kaldıkları zaman motivasyonları 
azalıyor, motivasyonları azaldığı zaman daha fazla duygusal 
ve davranışsal sorunlar yaşıyorlar. Dolayısıyla çocukların var 
olan kapasitelerini gösterebilmeleri için bence iyi bir yöntem. 
Okulların da işine gelebilecek bir şey. 
 
Gölge öğretmen olacak kişilerin ne gibi özellik-
ler taşıması gerekiyor? 
Bu işi yapacak kişilerin bir miktar çocuk gelişi-
minden anlaması gerekiyor. Mutlaka davranış 
kontrolünün nasıl olacağını çok iyi anlaması la-
zım ve bence belli bir staj ve süpervizyon olması 
lazım. Kolay bir iş değil; size verilen bu çocuklar 
davranış sorunları olan, ciddi bir öğrenme sorunu 
olan çocuklar... Dolayısıyla gerçekten sabırlı, ço-
cukları seven ama sınır koymayı bilen bir kişi ol-
manız gerekli. ‘Sınır nasıl koyulur, belli sorunlara 
nasıl müdahale edilir’ bunları bilmesi lazım görev 
yapacak kişinin. Ayrıca bir miktar diplomat da 
olması gerekli, sınıf öğretmeniyle ilişki kurması 
lazım, aileyle ilişki kurması lazım bu sebeple ko-
lay bir şey değil. Aslında bir tedavi ekibi için çok 
önemli bir insan. Özel eğitim merkeziyle, öğret-

menlerle ve psikiyatristle, psikologla kimle çalışıyorsa çocuk, 
okulda yaşanan sorunları birebir orda olup ve daha objektif bir 
şekilde bakıp bilgi toplayabilecek insan eşsiz bir değer. Dola-
yısıyla çocuğun ne zaman kaygılandığını, nasıl bunların azalıp 
arttığı hakkında bilgi sahibi olduğumuz zaman aslında pek çok 
durumu gereksiz ilaç kullanmadan halledebilirsiniz. Çünkü 
çoğunda o bilgiye ulaşamıyorsunuz.  Ne öğretmenleri size o 
bilgiyi verebilir sınıfta ne de aile verebilir. Dolayısıyla birçok 
açıdan çok önemli bir iş... Ama belli bir kalitede olması lazım. 
Çünkü diğer türlü her işte olabileceği gibi bir işe yaramaz, hat-
ta daha çok bozabilir. 
 
ÖÇED’i takip ediyor musunuz? STK’lara önerileriniz var 
mı? 
Güvenli bilgi kaynağı olmak bulunmaz bir nimet. Bu, çok bil-
gi kirliliği olan bir alan. Burada anne ve babaların ümitsizliğe 
kapılması çok sık gördüğümüz bir şey. Ümitsizliğe kapıldık-
ları zaman ve buna eşlik eden yanlış inançları olduğunda ba-
zen faydasız, bazen zararlı ve gereksiz tedaviler yaptırıyorlar. 
Bence STK’ların bu konuda bilinçlendirme yapması önemli. 
Çocukların aileleriyle söyleşiler yapıyor, onların deneyimleri-
ni paylaşıyorsunuz bunlar çok iyi. Çünkü bu tip bozukluklarda 
“damgalama” diye bir şey var. Bu damgalama bazen sadece 
diğer insanlardan gelmez, kendinizden de gelir. “Self Stig-
matizasyon” denilen kendi kendinize vurduğunuz damga di-
ğerlerinden daha etkili. Siz kendinizi farklı görüyorsunuz, siz 
kendinizi damgalıyorsunuz ve sizin davranışlarınız değişiyor. 
Bu stigmayı engellemek önemli. Çünkü anne babaları gördü-
ğümüz zaman en önemli sıkıntılarından bir tanesi kendilerini 
çok güçsüz hissetmeleri... Çok kaygılılar. Anne babaların ken-
dilerini daha iyi hissetmeleri için ne yapacaklarını bilmeleri la-
zım. Bu da ancak iyi örnekleri görmeleriyle ilgili. Öbür türlüsü 
yas sürecidir ve o yas sürecinde bocaladığınız, kabullenmeyi 
yapamadığınız zaman pek çok sorunu halledemiyorsunuz.

“Bir anne çocuğuna aynı 
zamanda gölge öğretmenlik 

yaparsa rol karmaşası 
olabilir.”

Psikoterapist Prof. Dr. Özgür ÖNER’in 
ailelere önerilerini QR kodu okutarak veya 
linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/u6ZhJ6GJ9Zc
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Pekiştireçler; davranışı izleyen durumda, davranışın ileride ya-
pılma olasılığını arttıran uyaranlardır. İki tür pekiştireç vardır: 
Birincil pekiştireçler ve ikincil pekiştireçler. 
Birincil pekiştireçler, birey için biyolojik olarak önemi olan 
uyaranlardır. Birincil pekiştireçler doğal ve öğrenilmemiş pe-
kiştireçlerdir. Örnek olarak yiyecekler ve içecekleri verebiliriz.
İkincil pekiştireçler; biyolojik gereksinimlerimizi karşılamaya 
yönelik olmayan övgü sözcüklerini ve tercih edilen nesneleri 
içerir. Örnek olarak, oyuncaklar, sözel uyanlar, semboller gös-
terilebilir. 
Her zaman birincil pekiştireçlerle çalışmak çok daha kolaydır.  
İkincil pekiştireçler birincil pekiştireçlerle birlikte sunularak 
çocuğa öğrettirilir. En nihai amaç çocuğun sözel pekiştireçler 
(aferin, çok güzel yaptın vb.) ile eğitim sürecine devam etme-
sidir. 
Eğitim sürecinde görüyoruz ki öğrencilerin tercihleri değişebi-
lir. Tercih ettiği yiyecek veya oyuncak bir süre sonra ilgilisini 
yeterince çekmeyebilir. Bu durumda çalışmaya karşı motivas-
yon düşüklüğü yaşanabilir ve öğretmen bir çıkmaza girebilir.  
Bu durumda 2 seçenekli tercih belirleme formunu uygulamak 
gereklidir. 
İki seçenekli tercih belirleme formu öğrenci eğitime başladık-
tan kısa bir süre sonra uygulanmaktadır. Öncesinde aileye pe-
kiştireç belirleme formu verilir. Çocuğun sevdiği ve sevmediği 
nesne ve yiyecekleri yazmaları istenir. Aileden alınan bilgiler 
ile çocuğun sevdiği 6 pekiştireç seçilir ve bu pekiştireçler ikili 
kombinasyonlar halinde çocuğa sunulur. Öğrencinin her tep-
kisi forma kaydedilir. Uygulama sonucunda bir pekiştireç sı-
ralaması elde edilir. Bu sıralama en çok tercih edilenden en az 
tercih edilene doğrudur. Eğitimci bu sonuçlar doğrultusunda 
çocuğun zorlandığı becerilerde ayrımlı pekiştirme yaparak en 
çok tercih ettiği pekiştirecini kullanabilir. 
İki seçenekli tercih belirleme formu öğrencinin ihtiyaçları da-
hilinde belirli aralıklarla yenilenmektedir.

Pekiştireç belirme neden kullanılır? 
Bir çocuk ile çalışmaya başladığınızda onu sınıf ortamına ve 
kendinize çekmenizin en güçlü yolu sevdiği yiyecek ve nesne-
leri kullanmaktır. Çocuğun neleri sevdiğini bilirseniz çalışma 
ortamınızı o doğrultuda dizayn edebilirsiniz. Böylelikle çocu-
ğun sizinle iletişime geçme olasılığı artacaktır.
 
Çocuğun sevdiği yiyecek, nesne ve etkinlikleri öğrenmenin en 
etkili yolu aileden bilgi almaktır. Bu doğrultuda ailelere pe-
kiştireç belirleme formu verilir. Aileden ayrıntılı bir şekilde 
doldurmaları istenir.

Pekiştireç belirleme formu içerisinde altı bölüm bulunmakta-
dır. Bu bölümler, sevdiği yiyecekler, sevdiği nesneler, sevdiği 
oyun/etkinlikler, sevmediği yiyecekler, sevmediği nesneler, 
sevmediği oyun/etkinlikler olarak belirtilmiştir.  Bu form sa-
yesinde çocuğun olası pekiştireçleri belirlenirken eğitim orta-
mından çıkarılması gereken yiyecek, nesne ve oyun/etkinlikler 
de belirlenmiş olur.
Alınan bu bilgiler doğrultusunda eğitimci iki seçenekli tercih 
belirleme formu uygular ve çocuğun pekiştireçleri oluşturul-
muş olur.

Pekiştireç nedir, pekiştireç tercihi 
nasıl belirlenir? 

Hazal ÖNDER

Özel Eğitim Öğretmeni/
ABA Terapisti

hazal@algiozelegitim.com

PEKIŞTIREÇ BELIRME FORMU 
VE IKI SEÇENEKLI TERCIH 

BELIRLEME FORMU NEDIR?
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Uluslararası ve ulusal düzeyde alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının 
katılımıyla geçmiş ve güncel ABA yaklaşımlarının ele alınacağı 1. Uluslararası 

Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı Türkiye, 22-23 Eylül 2018’de 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Otizm alanında köklü bir geçmişi olan 

ABA’nın A’dan Z’ye ele alınacağı konferans hakkında bilgi almak için, 
konferansın organizatörü Selim Parlak ile bir araya geldik. 

SÖYLEŞİ



Konferans hakkında konuşmaya başlamadan önce sizden 
ABA hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? 
ABA (Applied Behavior Analysis), Türkçe karşılığı ile Uygula-
malı Davranış Analizi daha çok otizmli çocuklarda uygulanan 
bir tedavi sistemi diyebiliriz. Edimsel koşullanma kuramının 
öne sürdüğü davranış ilkelerini kullanarak toplumsal açıdan 
önemli davranışları değiştirmeyi amaçlayan bir disiplin. 
 
Tarihçesinden kısaca bahsedebilir misiniz? 
1910’lu yıllardan beri Amerika’da uygulanan bir sistem. Wat-
son, Skinner, Lovaas gibi bilim adamlarının şimdiye kadar to-
parladığı, düzenlediği ve yoluna koyduğu bir yöntemle devam 
ediyor. 
 
Otizm tedavisinde ne zamandan beri kullanılıyor? 
Burada Lovaas çalışmalarına değinmekte fayda var. Çünkü 
Lovaas, hayatını otizmli çocuklara ve ailelerine adayan bir 
bilim adamı ve ABA Konferansını da onun anısına yapmayı 
planlıyoruz. Kendisi 1960’lı yıllarda bir çalışma yapmış, de-
ney grubu ve bir kontrol gurubu oluşturmuş; 19 çocuk üzerinde 
uygulanan ABA terapisi sonucunda, yüzde 47’si normal IQ pu-
anları ve devlet okullarında başarılı birincil sınıf performansıy-
la okullara yerleşmişler. Aslında yüzde 47 çok büyük bir oran 
bana göre. Yarı yarıya neredeyse... Lovaas bu çalışmayı 1987 
yılında bir makale haline de getirmiş ve ABA’yı en iyi anlatan-
lardan birisi de bu makale denilebilir. “Küçük Otistik Çocuk-
larda Davranışsal Tedavi ve Normal Eğitimsel ve Zihinsel Ça-
lışma” ismi ile bu makaleyi Türkçe’ye çevirttik. Web sitemizde 
şu linkte mevcut.http://www.algiaba.com.tr/wp-content/up-
loads/2017/04/kucuk-otistik-cocuklarda-davranissal-teda-
vi-ve-normal-egitimsel-ve-zihinsel-calisma.pdf
 

ABA hangi vakalarda kullanılıyor? 
Bir tek otizm tedavisinde değil tabii ki her türlü farklı gelişim 
gösteren çocuklarda tedavi protokolü olarak kullanılabiliyor. 
Bunun yanında şirket yönetimlerinde, eş ve iş ilişkilerinde, si-
gara bırakmada kullanılabilen bir yöntem diyebiliriz. 
 
Özel eğitimde birçok yöntem varken sizin özellikle ABA’yı 
tercih etmenizin nedeni neydi? 
Bu sorunun cevabını bir makale ile verebilirim. Biz yıllardır 
Türkiye’de yeterli kaynak olmadığını düşündüğümüz için za-
man zaman yabancı makaleleri Türkçe’ye çevirtip hem ken-
dimiz okuruz hem de Algı ABA’nın sitesine yükleriz. Nickie 
Knight’ın yazdığı “ABA Terapisi Çocuğun Beynini Nasıl 
Yeniden Örgülendirir?” makalesi benim ABA’ya yönelme-
me sebebiyet veren makalelerden biridir. Otizmli bir çocukla 
karşılaşmışsınızdır mutlaka. Otizmli çocuklarda beyin yapısı 
itibariyle loblar arasında iletişimsizlik olduğunu söyleyebili-
riz. Örneğin oksipital lobun çok iyi olduğunu düşünelim. Bazı 

otizmli çocuklar erken yaşta okuma yazmayı öğrenebiliyor, 
İngilizce sayıları ve kelimeleri kullanabiliyor ama sol lobuyla 
ilgili olan tarafa (konuşma, anlama, ifade etme, taklit beceri-
lerinin olduğu yer) baktığımızda orada sınıfta kaldığını göre-
biliyoruz. Bu oksipital lobun iyi ama sol taraftaki lobun çok 
iyi olmadığını gösteriyor. ABA terapisi ile loblar arasındaki 
dengesizliği eşitleyebiliyoruz. Beni çok etkileyen bir örnek 
daha vermek isterim, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör hocamız 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Li-
sansımı yaparken bilişsel psikoloji dersinde bir hikaye anlattı.
Ben aile görüşmelerinde bu örneği hep vermişimdir. Mesela 
bir oda düşünün. Odanın kapısı açılıyor ve kapı açıldığı zaman 
mutfaktan burnunuza bir koku geliyor. Bu kokuyu alıyorsunuz, 
“yemek kokusu bu” diyorsunuz. Biraz daha işliyorsunuz bey-
ninize bu kokuyu, diyorsunuz ki, “bu patlıcan yemeği kokusu”. 
Beyniniz sizi biraz daha zorluyor ve bakıyorsunuz ki karnı-
nızdan bir açlık hissiyatı geliyor ve yemek yeme ihtiyacınız 
var. Karnınız beyninize komut gönderiyor ve diyor ki, “kalk 
mutfağa git, patlıcan yemeğini ye ve karnını doyur.” Kalkı-
yorsunuz, hazırlık yapıyorsunuz, yemeği yiyorsunuz, karnınızı 
doyuruyorsunuz ve rahata erişiyorsunuz. Bu örnek normal ge-
lişim gösteren bir insan beyninin işlevlerinin neticesi. Otizm 
spektrum bozukluğunda bir çocuk düşünün frontal lobu çok 
kullanamadığı için karar verme yetisi yeteri kadar iyi olmaya-
caktır. Odanın kapısı açıldığında odasına yemek kokusu geldi-
ğinde atlayacaktır, zıplayacaktır, kendini yerden yere atacaktır. 
Çünkü konuşma yetisi yok, mutfağa gidip hazırlama kabiliye-
tinde değil. Beyin komut verse bile nasıl yapacağını bilmiyor. 
Sonuç olarak problem davranışlar ortaya çıkıyor. Bu loblar 
arasında dengesizlik olduğuna somut bir örnek daha aslında. 
Biz eğer ABA terapi ile çocuğun beynini yeniden örgülendi-
rebilirsek loblar arasındaki denge ortaya çıkabilir. Biraz daha 
sayısal veriler vererek söylemeye çalışayım. Mesela beyne 100 
puan verelim ve sağ lob, sol lob, ön frontal lob, arka oksipital 
lob şeklinde 4’e bölelim. Hepsi 25’er puan olacaktır. Az önce 
örnek verdiğim vakada olduğu gibi, çocuğa okuma yazma öğ-
retmeden okuma yazma bilmesi ve İngilizce kelimeleri kendi 
kendine öğrenmesi, oksipital lobunun normal gelişim gösteren 
bir çocuktaki 25 olması gerekenin daha üstünde yani 30 veya 
40’tır. Ama sözel iletişim kurma kısmı yani sol lob 25’in al-
tındadır, belki 20’dir veya 10’dur. Bu rakamlar afaki rakamlar 
tabiki. Görme engelli bir birey düşünün örneğin; ben gözlerimi 
kapattığımda metrobüse, otobüse nasıl binebileceğimi hayal 
edemiyorum kendi adıma ama o bireyler beynin yapısı itiba-
riyle bunu yapabiliyor. Oksipital lobun görevi diğer üç alana 
dağılıyor. Beyin yine %100, yüzde 75’e düşmüyor, ama diğer 

“ABA terapisi otizmli
çocuklarda beyin 

bağlantılarının yeniden 
örgülenmesinin mükemmel 

bir yoludur.”



duyuları artıyor. Bunlar beyin yapısıyla ilgili beni heyecan-
landıran şeyler. “ABA terapisi bunun neresinde var?” derse-
niz, otizm spektrum bozukluğundaki bir çocuk beyninin ilgili 
bölümlerine müdahale edilmediğinde, yani eğitim almadığın-
da, o bölümün etkisizliği yıllar geçtikçe devam ediyor. Buna 
“atrofi” diyorlar tıp dilinde. “Atrofi” beyinde kullanılmayan 
alanlar aslında... ABA, sık tekrarlar yapılarak loblar arasında 
yeni bağlantılar kurulmasını sağlıyor. “ABA Terapisi Çocuğun 
Beynini Nasıl Yeniden Örgülendirir?” makalesi şunu söylüyor: 
“ABA terapisi otizmli çocuklarda beyin bağlantılarının yeni-
den örgülenmesinin mükemmel bir yoludur. Bu şekilde çocu-
ğun beyni çok sayıda olumlu sosyal davranışla ilgilenmesi, 
akademik beceriler geliştirmesi ve günlük hayatta serbestliğin 
desteklenmesi için yeniden eğitilip yapılandırılabilir.”
 
NAC raporu nedir ve bu rapor ABA terapi hakkında neler 
söylüyor? 
İngiltere’de yer alan National Autism Center kuruluşu belli 
dönemlerde NAC raporunu yayınlıyor. Bu rapor, kanıta dayalı 
uygulama standartlarına olan gereksinimi ele alarak ve müda-
haleler hakkında nasıl seçimler yapılacağına dair yönergeler 
sağlayarak ortaya çıkan karışıklık ve belirsizliği ortadan kal-
dırmaya yardımcı olur. ABA, hem 2009’da hem 2015’te ya-
yınlanan NAC raporunda ilk üç arasında yerini almıştır. Bu se-
beple ABA terapi üzerine heyecanla durmaya devam ediyoruz.
 
1. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı 
Türkiye’nin hazırlığındasınız... Bu konferans neden yapı-
lıyor? 
Benim de kurucuları arasında olduğum Algı Özel Eğitim Ku-
rumlarını 2007’de kurduk. Biz ülkemize özel eğitim konusun-

da en son geçerliliği kanıtlanmış sistemi getirmeye çalışırken 
ABA’yı tercih etmiştik ve uyguluyoruz. Son altı yıldır da Ame-
rika’dan düzenli olarak üç ayda bir İstanbul’a gelen bir süper-
vizörümüz ile yolumuza devam ediyoruz. ABA konferansı 
fikri son iki yıldır benim aklımda hep vardı. Çünkü az öncede 
kısaca değindiğimiz gibi Lovaas’ın enstitüsünde deneme ya-
nılma yoluyla yaptığı deney sonucunun heyecanını biz de taşı-
yoruz Algı ABA Terapi Merkezi’nde. Çocukların takvim yaşı 
ile gelişim yaşını eşitlemeye çalışıyoruz ve ABA’nın etkisini 
burada görüyoruz. Bu gördüğümüz doğruyu diğer meslektaş-
larımızın da görmesini arzuluyoruz. Özel eğitim alanında dün-
yanın gelişmiş ülkelerindeki benzer yaklaşımların ülkemize 
gelmesi için bir misyon edindik.
 

Konferans Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek... 
Otizm camiasının birazcık çıtayı yükseltmesi gerektiğini dü-
şünüyorum. Yer olarak Haliç Kongre Merkezi’ni seçtik; “Bir 
konferans yapılacaksa bir kongre merkezinde yapılmalı” diye 
düşündük. Yurt dışından insanların geleceğini düşünecek olur-
sak onlara Türkiye’yi göstermek ve Türkiye’nin uluslararası 
alanda ismini duyurmak açısından da buranın yer olarak uy-
gun olduğunu düşündük. Konferans, 22-23 Eylül 2018 Cu-

“ABA, hem 2009’da hem 
2015’te yayınlanan NAC 

raporunda sıralamada ilk 
üç arasında yerini aldı.”



martesi-Pazar günlerinde gerçekleşecek. Okulların kapandığı 
dönemden sonra, insanların da tatilden döneceği bir zaman 
dilimini planladık. Hafta sonu olacak olması detayı, katılım-
cı sayısını arttıracağını düşündürmektedir. Özellikle İstanbul 
dışından gelecekler için de yürüme mesafesinde 3 adet otelin 
olması katılımcılara kolaylık sağlayacaktır.

Konferans fikri nasıl oluştu?
2014 yılının Mart ayında Amerika’da Louisville, Kentucky’de 
gerçekleşen ABA International kongresine bir poster sunumu 
göndermiştik. O poster sunumu kabul gördü ve bizim Ame-
rika’ya gitmemiz gerekti. Fakat bir maliyet çıkardık; üç kişi 
gidip bir hafta kalmamız gerekiyordu ve o zamanın parasına 
göre aşağı yukarı 20.000-25.000 TL gibi bir maliyeti vardı. Bi-
zim de Algı’nın ikinci şubesini açtığımız döneme denk gelen 
bir zamandı ve maddi yetersizliklerden gidemedik. Bizim ha-
yalimizde hep bir ukte olarak kaldı. ABA konferansıyla ilgili 
aklımızda hep bir şeyler vardı, kısmet 2018’e olacak. Ayrıca 
ülkemizin geneline baktığımızda her alan gelişmeye yönelik 
bakir bir alan olarak görülmektedir. Özel eğitim alanında dün-
ya kalitesinde bir hizmet verebilmenin ön koşullarından bir 
tanesi Uluslararası bir ABA konferansının yapılmasıyla olaca-
ğına inanıyoruz.
 

Konferans kapsamında neler olacak? 
İçeriğinde yurt dışından gelecek olan 6 kişi var; iki BCBA uz-
manı (Nicky Nükte Altıkulaç ve Lina Slim) Amerika’dan ge-
lecek, iki BCBA uzmanı (Ling LyTan ve Pelin Eraktan) Kana-
da’dan gelecek. İki de farklı kurumdan katılım olacak. Autism 
Speaks’ten bir davetlimiz var. Autism Speaks’i önemsiyorum 
çünkü ülkede aileleri de örgütleyerek yerel yönetimlerin ve 
özel sağlık sigortalarının desteğini arkalarına alarak otizm te-
davisinde bir ilki başardılar ve bunu nasıl yaptıklarını anlat-
malarını istiyoruz bu konferansta. Bu konudaki tecrübelerini 
çok merak ediyoruz. Bir de Davranış Analisti Sertifikasyon 
Kurulu’ndan (BACB) davet ettik. Tüm dünyadaki davranış 
terapistlerini yetiştiren ve onları sertifikalandıran bir kurum 
bu. Onların Türkiye’ye bakış açısını merak ediyorum. Bizim 
süpervizörümüz Nükte Hanım, Türkiye’den ilk ABA terapisti 
olan kişiydi. Daha fazla olmasını kendi adıma arzuluyorum ve 
bunun da bir basamak olacağını düşünüyorum. ABA konferan-
sı ile insanların farkındalığının artacağını düşünüyorum. 
 
Türkiye’den hangi konuşmacılar olacak? 
Bu röportajı 16 Nisan’da yapıyoruz ve önümüzde aşağı yukarı 
5-6 ay var. Bazı değişiklikler olabilir ama şu anki planda yurt 
içinden birçok önemli isim var. Prof. Dr. Barış Korkmaz var 
örneğin. Ondan özellikle zihin kuramını işlemesini isteyece-
ğiz. Bir de bizim merkezimizde kurumun videolu uygulamala-
rından Klinik Psikolog Özge Özgeç’in  de bir sunum yapma-
sını isteyeceğiz. Sayın Alev Girli’den Zihin Kuramı eğitimini 
aldıktan sonra ABA’nın müfredatı olan ABLLS’a  baktığımız 
zaman zihin kuramıyla ilgili belli sayıda programlar olduğunu 
gördüm. Biz bunun içine kendi ekibimizle de program oluştur-
maya başladık. Yani Algı ABA Terapi Merkezi’ndeki ABLLS 

müfredatı artı zihin kuramı müfredatıyla birlikte çocuklardaki 
zihin kuramı konusunun da daha iyi yol alacağını ümit ediyo-
ruz. Bu sebeple bu konferansın içine Türkiye yıllardır zihin 
kuramını anlatan Prof. Dr. Barış Korkmaz’ı dahil ettik. Anado-
lu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. 
Elif Tekin İftar var. Kendisi de yıllar önce Antalya’da düzen-
lenen otizm kongresinin organizatörlerinden, uygulayıcıların-
dan birisi. Antalya’daki o kongrenin lezzeti çok farklıydı. Ben 
de oradaydım ve çok farklı kişilerle tanıştık. Bizim yapmayı 
hedeflediğimiz konferans onun bir küçüğü gibi düşünülebilir. 
Elif Hanım’ın da Türkiye’de ABA uygulamalarına değinmesi-
ni istedik. Koç Üniversitesi’nden Uzm. Psikiyatrist Dr. Tuba 
Mutluer var. O da ortak çalışmalarımızın olduğu, ortak öğren-
cilerimizin olduğu psikiyatristlerden bir tanesi. “7 Dokunuş” 
adını verdiğimiz ve özel eğitimde iyi örnekler buluşması adı 
altında yaptığımız vaka sunumlarını orada yapacağız. Tuba 
Hanım, Nükte Hanım, Elif Hanım, Arzu Hanım, Merve Ha-
nım, ben ve öğrencimizin ailesi... Tam 7 kişi o çocukla ilgili 
açıklamaları yapacağız. Türkiye’de otizmde düzelme var mı? 
Aslında bu konferansta bunu da dile getirmek istiyoruz. Bilim-
sel programı daha tam anlamıyla şekillendirmedik, üzerinde 
çalışıyoruz. Yedi yıldır birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan Elif 
Sanal Çalık olacak, “ABA Hakkında Yanlış Bilinen Mitler” 
adı altında bir sunum yapmasını arzuluyoruz. Oyun terapisi 
ile ABA terapisinin çok kıyaslandığını duyuyorum. Bir ayrım 
yapılmaya çalışılıyor. Aslında bunların hepsinin iç içe olduğu-
nu göstermek istiyoruz bu konferansta. İçeriği daha da zengin-
leştireceğiz. Şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Davetli ko-
nuşmacılar arasında Prof. Dr. Yankı Yazgan ve Prof. Dr. Nahit 
Motavalli Mukaddes’de bulunmaktadır.

Konferans kimlere hitap ediyor? Kimler katılmalı? 
Özel eğitimle ilgilenen herkesin bu konferansta bulunmasını 
arzuluyorum. “Ben sadece duyu bütünleme yapıyorum” ya da 

“Özel eğitimle ilgilenen 
herkesin bu konferansta 

bulunmasını arzuluyorum.”



“ben sadece oyunla ilgili eğitimleri alayım” demek de doğru 
değil. Kesinlikle özel eğitimin içinde olan kim varsa bu kon-
feransın içinde yerini almalı. Biz yurt dışındaki uzmanları ge-
tiriyoruz. Filipinler’de bile ABA kongresi varken Türkiye’de 
halen bir ABA konferansı ya da kongresi yapılmamış. Bunun 
çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ve öncülerin-
den birisi olmanın gururunu ve mutluluğunu da açıkçası derne-
ğimiz ve şirketimiz nazarında hissediyorum. Özel eğitimciler, 
çocuk gelişimciler, okul öncesi öğretmenleri, psikologlar, reh-
ber öğretmenler, nörologlar, psikiyatristler, beslenme uzman-
ları, metabolizma doktorları, bu çocuklarla çalışan hekim olan 
kişilerin de mutlaka gelmesini çok arzuluyorum. Alana yeni 
yeni katılım gösteren ergoterapi, beden eğitimi öğretmeni, dil 
ve konuşma terapisi mezunu gibi arkadaşların da konferansı-
mızda bir arada olmasını diliyorum. 
 
Uzmanların bir araya geleceği bu konferans ailelerin katı-
lımına da uygun mu? 
Ailelerin mutlaka olmasını istiyorum çünkü bu konferansın 
içinde bir oturumun ailelere ayrılması planlanıyor. Türkiye’de 
ABA terapisi almış çocukların anne babalarının da 45 dakika-
lık bir sunumu olsun istiyorum. Dört ailenin her birisinin ya-
şadığı hikayeyi 15 dakikalık sunumlar halinde anlatması plan-
lanıyor. O yüzden ailelere de hitap edecek bir çalışma, onları 
da bekliyoruz.

Yola kimlerle çıktınız ve konferansa kimler, nasıl destek 
verebilirler? 
Şu ana kadar ABA’dan otizmden Lovaas’tan bahsettik, yurt dı-
şından kimlerin geleceğini konuştuk. İşin bir de organizasyon 
boyutu var. Ben eğitimci kimliğimden ziyade daha çok işlet-
meci ve organizasyon boyutunda bu projede var olduğumun 
altını çizmek isterim. Böyle bir konferansın organizasyonu 
yapmak çok zor. Bir kere güçlülerle yola çıktığımızı belirtmek 
isterim. Partnerlerimiz arasında Haliç Kongre Merkezi var ve 
Metafour Event var. Metafour, kongre ve event konularında 
tecrübeli bir firma. Haliç Kongre Merkezi zaten yıllardır bu 
işin yapıldığı bir yer. Organizasyonumuzu da çok güzel bir şe-
kilde çıkaracağımızı ümit ediyoruz. Bunların haricinde daha 
önceden de bahsettiğim gibi kurucuları arasında olduğum Algı 
Özel Eğitim Kurumları ve derneğimiz Özel Çocuklar Eğitim 
ve Dayanışma Derneği de partnerler arasında. Destek ve spon-
sorluk kısmı çok kanayan bir yara açık söylemek gerekirse. 

Çünkü bizim sektörümüzün içinden destek bulabilmek çok zor 
oluyor. O yüzden biz yaklaşık iki aydır otomotiv firmalarına, 
bankalara, iş adamlarına, belediyelere, üniversitelere gidiyo-
ruz. Randevular aldık, görüşmelerimiz devam ediyor. Otizm 
eylem planı adı altında bir takım çalışmalar sürdürülüyor. Üç 
bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Ba-
kanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bir takım ortak 
işler planladıklarını biliyorum. Bu konferansın hala bir çatı al-
tına girmediğini söyleyebilirim. Bu çatının da devletin çatısı 
olmasını çok arzuluyorum. Üç bakanlığın yetkililerinin bulu-
nacağı, açılışta konuşmacı olarak yer alacağı, destek vereceği 
bir konferans olmasını çok arzuluyorum. 

Biraz da maliyetlerden bahsetmek isterim. Bu konferans bir 
kültür merkezinin ya da bir üniversitenin konferans salonunda 
yapılmayacak. Haliç Kongre Merkezi’nin bir maliyeti var. Her 
ne kadar partnerimiz olsa da orayı iki gün boyunca kapatmak 
hatta bir gün öncesinden hazırlık için kapatmak bir maliyet. 
Yemeklerin, içeceklerin kaliteli olduğu yerde böyle bir orga-
nizasyon yapabilmenin maddi boyutu çok büyük. O yüzden 
bu röportajı okuyacak olanlardan bu alana destek vermelerini 
bekliyoruz. Amacımız bu bilimin ülkeye gelmesini sağlamak. 
Çünkü gelişimsel farklılığı erken fark edilen ve erken dönem-
de özel eğitime başlayan çocukların toplum üzerindeki kabul 
oranları hızlı bir şekilde artıyor ve hayata daha çabuk tutunup 
normal yaşıtlarıyla birlikte hayatlarına devam edebiliyorlar. 
Böylelikle devlet üzerindeki ekonomik yükleri de azalmış olu-
yor aynı zamanda ailenin omuzlarındaki yük de azalmış olu-
yor. Otizm gittikçe artan, henüz sebebi bulunmamış bir gelişim 
bozukluğu. Buna toplumun paydaşları destek vermek mecbu-
riyetinde. Bankası, belediyesi, şirket sahibi, üniversiteler.... Bu 
boynumuzun borcu. Herkesin elini taşın altına koyması gerek-
tiğine inanıyorum. Sonuçta bu çocuklar bizim ülkemizin ço-
cukları. O yüzden sponsorluk kısmı şu an üzerinde ciddiyetle 
durduğumuz kısım. 
 

Konferansın devamlılığı olacak mı? 
Her yıl yapılması planlanan bir konferans bu. Ama ilkini ya-
pacağımız için bunun heyecanını taşıyoruz ve patrnerlerimizin 
kimler olacağını da zaman gösterecek. Planımız bu oluşumun 
devam etmesi.
 
Konferansla ilgili bilgi nereden edinilebilir?
Detaylı bilgilerin hepsi www.abakonferas.org ve www.aba-
conference.org sitelerinde olacak. Siteler şu an yapım aşama-
sında en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Ayrıca Algı, ÖÇED, 
Haliç ve Metafour’un sosyal medya paylaşımlarından da takip 
edilebilir.

“Herkesin elini taşın 
altına koyması gerektiğine 
inanıyorum. Sonuçta bu 
çocuklar bizim ülkemizin 

çocukları.”
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
1998 senesinde İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’n-
den mezun oldum ve mezun olur olmaz Çağdaş Montessori 
Pilot Okul Projesi’nde çalışmaya başladım. Bu farklı gelişen 
çocuklarla nörotipik çocukların kaynaştırılmasını hedefleyen 
bir Montessori anaokuluydu. Öğrencilerin bazıları gelişimsel 
farklılıklar gösteriyordu; down sendromu, otizm, görme engeli 
gibi... Otizmle ilk tanışmam böyle oldu ve bundan sonra sade-
ce otizmle ağırlıklı olarak çalışmaya karar verdim. Daha sonra 
özel bir kurumda eğitim koordinatörlüğünü sekiz sene yürüt-
tükten sonra eşimle birlikte Kanada’ya göçmemizle otizm ve 
Uygulamalı Davranış Analizi serüvenim başladı. Toronto’da 
önce lisans üstü bir program olan “Autism and Behavioural 
Science-Otizm ve Davranış Bilimi”ni bitirdim ve sonrasında 
“Applied Disability Studies-ABA Specialization-Uygulamalı 
Engelli Çalışmaları-Uygulamalı Davranış Analizi Uzmanlığı” 
adı altında yüksek lisans programını tamamladım ve Davranış 
Analisti sertifikamı (BCBA) aldım. Bütün bu eğitimler sıra-

sında otizmli bireylerle birebir ve süpervizör konumunda ça-
lışmalarımı sürdürdüm. Şu anda Toronto’da “1 to 1 Therapy 
Services” adlı özel bir kurumda “Supervising Therapist/Beha-
viour Consultant” unvanıyla eğitimci eğitimi ve koordinatörlü-
ğü yapıyorum ve ailelere danışmanlık hizmeti veriyorum.

ABA’yı kimler uygulayabiliyor? 
ABA uygulayıcılarının mutlaka sosyal bilimler geçmişi olması 
ve ABA konusunda eğitim almaları gerekiyor.

ABA (Uygulamalı Davranış Analizi) tam olarak nedir? 
Hangi vakalarda kullanılır? 
Uygulamalı Davranış Analizi, sosyal açıdan önemli olan dav-
ranışlar kazandırmada, değiştirmede ve/veya azaltmada kul-
lanılan yöntemlerin yer aldığı bilimsel bir yaklaşımdır. ABA 
gelişimi farklı olan ya da olmayan herkesle (yaşlılarda, eşi-
nizde, çocuğunuzda, anne veya babanızda) kullanılır. Burada 
davranış esastır.

22-23 Eylül 2018’de düzenlenecek olan 1. Uluslararası Uygulamalı 
Davranış Analizi Konferansı Türkiye’nin yurt dışı konuşmacılarından 
BCBA Pelin Eraktan ile Kanada’daki ABA uygulamalarını konuştuk.

KANADA’DA
ABA

UYGULAMALARI

SÖYLEŞİ
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ABA terapide problemli davranışlar için kullanılan teknik-
ler ve formlar neler? 
Uygulamalı Davranış Analizi, problemli davranışları ele alır-
ken çok çeşitli ve farklı yöntemler kullanır. Bunların genel adı 
“Functional Behaviour Assessments-Fonksiyonel Davranış 
Değerlendirmesi”dir. Problem davranış birebir gözlemlendiği 
ve davranışın öncesinde ve sonrasında neler olduğu detaylı bir 
şekilde analiz edildiği gibi, değerlendirme formlarıyla davra-
nışı gözlemleyen insanlardan alınacak bilgiler doğrultusunda 
tedavi programı hazırlanır. Bu programın uygulanmasında tu-
tarlılık ve süreğenlik olumlu sonuçlar alınması açısından çok 
önemlidir.
 
Yoğun olarak kimlerle çalışıyorsunuz? 
Ben yoğun olarak 2-16 yaş arası otizmli bireylerle, eğitimcile-
riyle ve aileleriyle çalışıyorum. Danışmanlık yaptığım popü-
lasyon içinde nörotipik gelişim gösteren ama davranış prob-
lemleri olan bireyler ya da dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite tanısı al-
mış öğrenme güçlüğü olan bireyler 
de var.
 
ABA’da dikkat edilmesi gereken 
noktalar neler? 
Uygulamalı Davranış Analizi bi-
limsel geçerliliği ve güvenirliliği 
kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Bu 
sebeple uygulamacılarının iyi eği-
tilmiş ve etik değerlere sahip olan 
kişiler olması gerekir. Bu yaklaşım 
diğer tüm yaklaşımlar gibi uygula-
nacak kişiye uygunluğu açısından 
değerlendirilmelidir. 
 
Kanada’daki ABA uygulamaları 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Ben Kanada’nın Ontario eyaletin-
de yaşıyorum. Burada ABA kulla-
nımları arasında eyaletler arasında 
farklar olabilir, bu yüzden açıkla-
malarım Ontario eyaleti uygula-
malarını temel alacaktır. Uygula-
malı Davranış Analizi Ontario’da 
ağırlıklı olarak otizmli bireylerle 
kullanılıyor. Çünkü otizmde geçerliliği ve güvenirliliği bilim-
sel çalışmalarla kanıtlanmış bir yöntem. Devlet sadece ABA 
için ödenek sağlıyor. Bunun yanı sıra son dönemde ABA’nın 
kullanımı diğer gelişimsel bozukluklar arasında ya da normal 
gelişim gösteren davranış problemleri olan çocuklar arasında 
yaygınlaşmaya başladı. Bu ABA olarak değil de davranış tera-
pisi veya danışmanlığı adı altında geçiyor.
 
Özel eğitim konusunda Kanada’da devlet katkısı/desteği 
var mı? Sistemin işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Karşılanıyorsa neye göre karar veriyorlar? 
Devlet otizm ve ABA için ciddi miktarda ödenek ayırıyor. He-
nüz ABA sistem farklılıkları nedeniyle ABD’deki gibi özel si-
gorta şirketlerinin kapsamında değil, fakat devletin her çocuk 
için verdiği ödenek oldukça yeterli. Burada birey otizmle tanı-
landıktan sonra bölgesine bağlı servis sağlayıcılar tarafından 
değerlendirilip bu ödeneğe ulaşması sağlanıyor. Bu ödenek 

için birey biraz bekleyebiliyor fakat yeni bazı uygulamalarla 
bu sürecin kısaltılması hedefleniyor bugünlerde. Aileler bu 
ödenekle devlete bağlı kurumları tercih edebildiği gibi kendi 
istediği özel kurumları da tercih edebiliyor. Özel kurumlarda 
ödenek alan çocukların programlarının başında mutlaka ser-
tifikalı davranış analisti (BCBA) olmak zorunda. Bu davranış 
analistleri çocuğun değerlendirilmesinden, hangi programların 
yürütüleceğinden ve çocuğun gelişim hızına göre program-
larda gerekli değişiklikleri yapmaktan sorumlu. Her çocuğun 
takımında bir ya da iki ABA terapisti uygulamadan, davranış 
analisti değerlendirmeden ve raporlamadan sorumlu. Su anda 
devlet ABA terapisinin saatine CAD $55 ödüyor. Haftada mi-
nimum 10 saat alması öngörülüyor ve çocuğun ihtiyacına göre 
üst limit program değerlendirmesini yapan uzmanlar ve aile 
tarafından karar veriliyor.
 
ABA terapistlerine önerileriniz neler? 

Sürekli gelişime açık olmalı ve 
alandaki bilimsel çalışmaları takip 
etmeliler çünkü ABA sürekli geli-
şen bir alan. Tüm uygulayıcı ABA 
terapistleri davranış analistlerinin 
(BCBA) süpervizyonu altında ça-
lışmalı ve etik değerlere önem ver-
meliler. 
 
Farklı gelişen çocuk sahibi ebe-
veynlere önerileriniz neler?
Çok yakından biliyorum ki aile-
ler çocuklarına teşhis konulduk-
tan sonra çok değişik yöntemleri 
denemek ve sonuçlarını görmek 
istiyorlar. Bilimsel bir yöntem kul-
lanarak çalışan her uzman gibi, bu 
konuda ailelerin çok dikkatli olma-
sını rica ediyorum çünkü piyasada 
otizmi iyileştirdiğini iddia eden 
birçok yöntem ve bu yöntemle-
rin savunucusu bir sürü insan var. 
Benim önerim bu yöntemleri çok 
iyi araştırmaları ve özellikle de bu 
yöntemlerin bilimsel temellerinin 
olup olmadığını öğrenmeleri, bu 
yöntemleri denemiş ailelerle bağ-

lantıya geçmeleri ve bu yöntemler hakkında çıkan yazıları 
okumaları... Çocuğu en iyi tanıyan kişiler onların aileleridir. 
Bu yüzden bilgi topladıktan sonra kendi yargılama ve karar 
verme güçlerine inanarak seçim yapmalılar.

Türkiye’de Eylül ayında yapılması planlanan 1. Uygula-
malı Davranış Analizi Konferansı Türkiye ile ilgili görüş-
leriniz neler?
Bu konuda oldukça heyecanlıyım çünkü bu bir ilk ve bu konu-
da yurt dışında eğitim almış bir Türk olarak bilgi birikimimi 
Türkiye’deki meslektaşlarımla paylaşmak ve onlardan da yeni 
şeyler öğrenmek çok keyif verici ve öğretici bir deneyim ola-
cak. Bu fırsatı bana tanıyan ve benimle iletişime gecen Selim 
Parlak’a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca bu kon-
ferans farklı ülkelerden uzmanları bir araya getirecek ve farklı 
ülkelerdeki uygulamaları gözler önüne serecek. Herkesin öğre-
neceği çok şey olacak.
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İstanbul Şizofreni Dostları Derneği ne zaman kuruldu? 
Derneğimiz, 1996 senesinde Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatih Al-
tınöz ve arkadaşlarının öncülüğünde psikiyatri hekimleri ve 
hasta yakınları ile birlikte şizofreni tanısıyla tedavi görmekte 
olan kişiler tarafından İstanbul’da kuruldu. Alanında kurulan 
ilk dernek. O dönemde şizofreni hastalarının gidebileceği her-
hangi bir sivil toplum örgütü yoktu. Derneğin kurulmasıyla 
birlikte şizofreni hastaları ve yakınları İstanbul genelinde der-
neğimize üye oldular ve dernek çalışmalarına katıldılar. Ben de 
18 yıldır dernek başkanlığını yürütüyorum. Ayrıca 30 yıldır da 
şizofreni tedavisi görüyorum, hala ilaç tedavim devam ediyor.
 
Dernekle tanışmanız nasıl oldu?
2000 senesinde dernekle tanıştım. O dönemde tedavime de-
vam ediyordum. Hastalığımla ilgili aylık periyodik kontrollere 
gidiyordum, sadece ilaç tedavisi veriyorlardı ve başka bir des-
tek yoktu. Çok sıkıntılı bir dönemdeydim. Çünkü hastalığımı 
tanıyordum, hastalığım hakkında bilgim yoktu. 
 

Tanı aldığınız dönemdeki deneyimlerinizi kısaca anlatabi-
lir misiniz? 
17 yaş civarında; öfke, korku, şüphecilik, televizyondan mesaj 
alma gibi belirtilerle başladı. Annem fark etti ve  aile doktoru-
na gittik. “Kanser mi oldum, ölecek miyim?” gibi kaygılı du-
rumların vardı. O beni bir psikiyatriste yönlendirdi ve tedavim 
başladı. İlk yıllar çok zordu. İlk dönemde “Birkaç kutu ilaç 
içeceğim ve geçecek” diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. 
Bazen günde 15-20 draje ilaç kullanıyordum ve sürekli uyu-
yordum. On senem böyle geçti; çalışmadım ve sürekli uyuyor-
dum. Çok sıkıntılı ve zordu. 
 
Şizofreni nedir, neden olur? 
Şizofreni toplumda yüzde 1 oranında görülen bir beyin hasta-
lığı. Gençlik yıllarında, genellikle 15 ile 25 yaş arasında daha 
çok ortaya çıkıyor. Kişisel bakımda azalma, öğrenciyse okula 
devam etmeme, çalışıyorsa işi bırakma, sosyal çevreden kop-
ma, içe kapanıklık, kimseyle konuşmama, kendi kendine ko-
nuşma, kendi kendine gülme, bazı korkular, halüsinasyonlar, 

Şizofreni nedir? Şizofreni hastalarının toplumda en sık karşılaştıkları sorunlar 
neler? İstanbul Şizofreni Dostları Derneği Başkanı Mesut Demirdoğan’dan 

hem şizofreni hastalığı hem de dernek çalışmaları hakkında bilgi aldık.

“HASTALIĞI SAKLAMAK 
YERINE PAYLAŞMAK IYI 

GELIYOR”

SİVİL TOPLUM



ses duyma gibi belirtiler baş gösterdiğinde büyük oranda aile 
içinden biri tarafından fark ediliyor ve ilk psikiyatrik muayene 
başlıyor. Zor bir hastalık... Kişi öğrenciyse okuluna, çalışıyor-
sa işine devam edemiyor, kendini iyice toplumdan izole ederek 
yaşamaya başlıyor, farklı farklı düşünceler altına girebiliyor. 
 
Tedavi süreci nasıl oluyor? 
Hasta bir şekilde doktora ulaştığı noktada ilaç tedavisi başlıyor. 
Bazen de hasta tedaviye uyumlu olmuyor ve ilaç kullanmıyor. 
Burada bir kısır döngü oluyor ve hastane yatışları da olabili-
yor. İlk dönemler atlatıldıktan sonra düzenli bir ilaç tedavisine 
geçildiğinde hastalığın belirtileri büyük oranda kontrol altına 
alınıyor ve kişi hayatına dönebiliyor. Tabii burada aile desteği 
çok önemli. Önemli olan faktörler, hastalığı kabul etmek, aile 
ve çevre desteği, kişisel çaba... 
 
Dernek olarak hangi konularda çalışmalar yapıyorsunuz? 
Dernek kurulduğunda şizofreni hastaları ilaç tedavisinin dışın-
da bir destek almıyordu. Sadece “ilacını iç, evine git” gibi bir 
yaklaşım vardı. Tabii bu yaklaşık 20 sene öncesi... O dönem 
ben derneğe üye oldum ve dernekteki faaliyetlere katılmaya 
başladım. Terapilere katılarak hastalığımı tanıma şansım oldu 
ve mücadele etme yollarını öğrendim. İlaçların faydaları nedir, 
yan tesirleri nedir, bunları öğrendikçe hastalıkla yaşamayı da 
öğrenmeye başladım ve sosyal çevrem de oluşmaya başladı. 
 

Bir seminerde “Dernek çalışmalarına başlayınca hastalığı-
mı unuttum” demiştiniz... 
Halk oyunlarına, müzik korosuna, el sanatları kurslarına ka-
tıldım ve kendimi geliştirme olanağı buldum. Sonrasında o 
dönemlerde olağan bir kurul vardı; derneğimizin başkanı o 
zaman doktordu. Sonra “derneği şizofreni hastaları olarak biz 
yönetelim” dedik ve böyle bir girişimde bulunarak yönetim 
kuruluna girdim. Dernek başkanlığını üstlendim ve o sorumlu-
luğu aldıktan sonra hastalığı unutmaya başladım. 
 
Şu an kaç üyeniz var? 
Bir dönem 650’ye yakın üyemiz vardı ama bir oranda düşme 
oldu çünkü dernekler çoğalmaya başladı. Bizden sonra İstan-
bul’da üç dernek daha kuruldu. Şu anda Türkiye genelinde 15 
kadar dernek var. Federasyon çatısı altında birleştik. Bir de çok 
olumlu bir gelişme var, derneğin talepleri doğrultusunda bir 
kamuoyu oluştu ve Sağlık Bakanlığı tarafından Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezleri açıldı. Şu an Türkiye genelinde 300’e ya-
kın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi var. Bu merkezler, içinde bir 
psikiyatrist, bir psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri 
hemşiresinin bulunduğu birimler... Kişi o merkeze gidiyor, tıb-
bi destek alıyor, sosyal destek alıyor, psikolojik destek alıyor 
bunların yanı sıra meşguliyetle ilgili çeşitli kurslara katılıyor-
lar ve günlerini orada geçirebiliyor. Bizim 2000’lerde dernekte 
amatörce yaptığımız şeyler artık bu merkezlerde profesyonel 
ekiplerce yapılıyor. Bu çok olumlu bir gelişme. Erken emek-
lilik, ücretsiz ulaşım gibi bazı haklarımız var, onları da der-

nek sayesinde öğrenmiş olduk. Bu bilgilerimizi de yeni teşhis 
konan kişilerle paylaşıyoruz. Derneğin insanları aydınlatmak, 
bilgilendirmek gibi bir misyonu var. 
 
Şizofreni hastalarının en büyük şikayetlerinden biri dam-
galanma... 
Şizofreni hastası dendiği zaman kafalarda kötü bir imaj var. O 
imajı değiştirmek istiyoruz. Tedavi olan, düzenli ilaç kullanan 
insanların suç işleme oranının diğer insanlardan farkı olma-
dığını anlatmaya çalışıyoruz. Buna en güzel örnek de derne-
ğimiz. 20 senedir dernekteyim ve burada herhangi bir kavga, 
gürültü patırtı hiç olmadı. İnsanlar çok duyusal ve nazik. Ba-
zen basında “şizofreni hastası şu olaya karıştı” gibi haberler 
çıkıyor. Bazen de araştırıyoruz farklı hastalıklar, madde, alkol 
kullanımı da buna sebep olabiliyor. Bu stigmadan dolayı bu 
tarz haberleri izlediklerinde kendi öz ailemizin bile bize bakışı 
değişiyor. 
 
İş bulma konusunda ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? 
Bu stigmanın kötü sonuçlarından biri de iş bulamama sorunu. 
Çalışma isteği olan ve şizofreni tedavisi gören arkadaşlar iş 
başvurusu yapıyorlar ve şizofreni hastası olduğunu söyledi-
ğinde büyük oranda tercih edilmiyor. Orada çok büyük sıkıntı 
yaşıyoruz. Diğer özürlü gruplarını işe alıyorlar ama ruhsal ra-
hatsızlığı olanlar tercih edilmiyor.
 
Tedavi alanında yaşanan gelişmeler neler? 
Şizofreni kronik bir hastalık ama yirmi sene evvelki şizofreni 
tedavisiyle bugünkü şizofreni tedavisi arasında büyük farklılar 
var. 2000 senesindeki ilaçlarla ben tedavi olamıyordum. Yan 
tesirleri çok fazlaydı, sosyal hayata katılamıyordum ve uyu-
şuk bir vaziyette günüm geçiyordu. Ama 2000 yılından sonra 
çıkan yeni şizofreni ilaçları kişinin hem tedavisine hem de sos-
yal hayata katılmasına fayda sağlayabiliyor. Belki daha yeni 
tedaviler de çıkabilir. 
 
Derneğe katkı sağlamak isteyenler neler yapabilir? 
Derneğimiz kiralık bir dairede hizmet veriyor. Çok üye ai-
datımız da yok çünkü çoğu üyemiz çalışmıyor. Bilgi almak 
isteyenler derneğimize gelip bizi ziyaret edebilirler, kapımız 
herkese açık. Bilgi birikimlerimizi paylaşıyoruz. Hastalığı 
saklamak yerine paylaşmak iyi geliyor. Gizlemek daha zor ve 
insanın gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. 

“Şizofreni hastası dendiği 
zaman kafalarda kötü bir 

imaj var. O imajı değiştirmek 
istiyoruz.”
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Ben Tarık Akay. Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’n-
den mezun oldum. Şu an Biruni Üniversitesi’nde Özel Eğitim 
alanında yüksek lisans yapmaktayım. Mezun olduktan sonra 
bir yıl kadar özel sektörde çalıştım daha sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı Rehberlik Araştırma Merkezi ve özel eğitim sını-
fında  görev aldım, daha sonra devletten ayrıldım ve özel bir 
kuruluşta üst düzey yöneticilik yaptım. Şu anda kurucu müdür 
olarak Mimoza Özel Eğitim Merkezi’nde yönetici olarak gö-
rev yapıyorum. Kurumumuz 2006 yılından beri hizmet veren 
bir kurum. Zihinsel yetersizliği olan bireylere, otizmli bireyle-
re, özel öğrenme güçlüğü olan bireylere hizmet vermekteyiz. 
 
Özel eğitim alanını tercih etmenizin nedeni neydi? 
İsteyerek bu bölümü seçtim. 2002 yılında üniversiteye adım 
attığımda ne istediğimi bilerek bu bölüme girmiştim. Ablam 
da özel eğitimci, o da ön ayak oldu ve bu alana hizmet vermek 
istedim.
 
Mimoza’da hangi yöntemlerle eğitim veriyorsunuz? 
Biz özel eğitim kökenli olduğumuz için uygulamalı davranış 

analizi üzerine çalışmalar yapıyoruz ama önümüzde bir yemek 
tarifi olduğunu düşünelim, tarifimizi zenginleştirmek bizim 
elimizde. Etkileşim temelli, oyun temelli çalışmalarla da yu-
muşak geçişler yapabiliyoruz. Bazen davranışın yetmediği ço-
cuklarda bu yöntemleri de kullanabiliyoruz. 
 
Kaç öğrenciniz var? 
250 öğrencimiz var. Öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersiz-
liği olan bireylerimiz çoğunlukta ama yüzde 30 civarında da 

“VELILERE YAPAMAYACAĞIMIZ BIR 
ŞEYIN SÖZÜNÜ VERMIYORUZ”

2006 yılından bu yana özel eğitim alanında hizmet veren Mimoza Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi’ne konuk olduk. 

KURUMLAR
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otizmli çocuğumuz var. Özel danışmanlık hizmetimiz var, artı 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği programlarımız da var. 
Velilerimiz yoğunlaştırılmış eğitim almak istedikleri takdirde 
onlara da kapımız açık. 
 
Eğitimci sayınız kaç?
15 kişilik bir ekiple bu işi sürdürüyoruz. Özel eğitim alanı öğ-
retmenlerimiz, sertifikalı sınıf öğretmenlerimiz, okul öncesi 
öğretmenlerimiz ve psikologlarımız ile hizmet veriyoruz. 
 
Servis hizmetiniz var mı? 
Evet, servisimiz bulunmakta çünkü farklı lokasyonlardan bir-
çok öğrencimiz geliyor. Ağırlıklı olarak Maltepe bölgesinde ve 
çevresinde hizmet veriyoruz. 

 
Fark yarattığını düşündüğünüz çalışmalarınız var mı? 
Kurum bünyemizde 50 kişilik akademik toplantı odamız bulu-
nuyor. Burada belirgi gün ve haftalar kutlanmakta, hizmet içi 
eğitimler düzenleniyoruz. Yakın zamanda birçok  akademis-
yen hocamız gelip kurumumuzda seminer verdi. Herhangi bir 
katılımcı ücreti almadan dışarıya açık seminerler veriyoruz. 
Eğitimci eğitimlerimiz de devam ediyor. Bunun yanında aile 
farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Son etkinliğimizde Be-
şiktaş Spor Kulübü’nün başkanı Fikret Orman, teknik direk-
tör Şenol Güneş, Pepe, Quaresma, Negredo ile çocuklarımızı 
buluşturduk, pankartlar açtık. Down sendromuna, otizme, dis-
leksiye dikkat çekmeye çalıştık. Kulüp çalışanları da bizimle 
ilgilendiler, sosyal medyadan desteklediler. Özel gereksinimli 
öğrencilerimizin sadece dört duvar arasında eğitim alması çok 
uygun değil. Topluma entegre olabilmek gerekiyor. Biz her 
yerde olmalıyız. Yurt dışında böyle, her yerdeler ama bizim 
toplumumuzda aileler maalesef çocuklarını saklıyorlar. Bizim 
kurumlar olarak bu tür aktivitelere öncülük etmemiz gerekiyor.
 
Özel eğitim konusunda eğitimcilere tavsiyeleriniz neler?
Özel eğitimci arkadaşlara tavsiyem, hiçbir zaman yerlerinde 
durmasınlar, sürekli kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Bir-
çok arkadaş maalesef  diplomanın yeterli olacağını öngörmek-
te fakat sahaya indiğimizde uygulama esnasında bu bilgilerin 
revize edilmesi, sertifika programlarına, panellere, sempoz-
yumlara, eğitimlerle katılım sağlanması ve güncel bilgilere 
ulaşılması gerekiyor. 
 

Ailelere önerileriniz neler?
Eğitimci ile ailenin dokusunun uyuşması çok önemli. Bunun 
için de eğitimcinin kendini şeffaf bir şekilde anlatması, aileyle 
güven bağı oluşturması gerekiyor. Umut tacirliği yapmamamız 
da lazım. Bunu yapan kişiler duyuyoruz. Bunlar çok yanlış, 
çünkü veliler buna inanıyor ve inandıkları zaman beklenti içe-
risine giriyor. Bu hayatta telafisi olmayan tek şey zaman. Za-
manı geri getiremiyoruz bu yüzden de doğru kurumlarla, doğru 
eğitimcilerle çalışmalarını tavsiye ediyorum ailelere. 
 
Ailelerin rapor konusundaki yaklaşımları nasıl? 
Ailelerin yaşadığı evreler var. Aileler geldiği zaman hepsinin 
hikayesini dinliyoruz, hepsinde şok, inkar etme, kendini suçla-
ma olabiliyor. Ne zamanki kabul ve uyum sürecine geçiyorlar 

o zaman bizim gibi profesyonellere ulaşıyorlar. Bazı 
velilerimiz çok çabuk bu sürece geçerken eğitim düzeyi 
yüksek aileler bu durumu kabullenmekte zorlanabiliyor. 
Veliler özellikle disleksi, dil konuşma, üstün zeka ve 
otizmin ilk yıllarında rapor almak istemiyorlar. Çünkü 
rapor kelimesi onları ürkütüyor. Engelli ya da özürlü 
raporu onları ürküttüğü için belirli bir dönem kendi 
kaynakları ile gelmeye çalışıyorlar ama dayanamadık-
tan sonra rapora dönüyorlar. Mevzuatta bir iyileştirme 
yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir dislektik 
çocuğun ya da otizmli vakanın bu kadar ağır ithamlar-
la karşılaşmaması gerekiyor. Dil değişiyor artık engelli 
kelimesi bile insanların kulağını tırmalıyor. O yüzden 
yetersiz kelimesini kullanıyoruz, özgül öğrenme güç-
lüğü diyoruz. Aslında terimlere çok takılmamak lazım. 
Önemli olan çocuğun performansı ve akranlarının ne 
kadar gerisinde olduğu... Bunu belirlemek için de önce 
aile ile bir ön görüşme yapıyoruz, sonra eğitim odasında 

değerlendirme yapıyoruz, çocuğun ne kadar geride olduğunu 
görüyoruz. Sonraki etapta biz neler yapabiliriz, ailemize an-
latıyoruz. Gerçekçi beklentiler sunuyoruz. Aile diyor ki, “bu 
çocuk okuma yazma öğrenecek mi?”, “hayır öğrenemez” ya da 
“öğrenir ama çok uzun zaman alır” diyoruz. “Diğer kurum öğ-
renir demişti” diyorlar, onlara da da işte o yüzden buradasınız 
diyoruz. Bizim için önemli olan şeffaflık. Velilere yapamaya-
cağımız bir şeyin sözünü vermiyoruz. 
 
ÖÇED’in çalışmalarını takip ediyor musunuz? STK’lara 
önerileriniz neler? 
STK’ları çok önemsiyorum ve fırsat buldukça etkinliklerine 
katılmaya çalışıyorum. ÖÇED’in çalışmalarını önemsiyorum. 
Etkinlikler yapmak, ailelere ulaşmak, seminerler organize et-
mek ciddi emek istiyor. Tüm çalışmalar için teşekkür ediyo-
rum. 
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Sevgili anne ve babalar,  
Bu yazımda her zaman vurgu yaptığımız önemli bir konudan 
bahsetmek istiyorum sizlere... Çocuğunuzun sağlıklı bir şekil-
de büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayıcı unsurlardan bir 
tanesi eğitim merkezi ve aile iş birliğidir. Bu iş birliğinin sağ-
lanması için aileden eğitim merkezine ve eğitim merkezinden 
aileye çift yönlü iletişim sağlanması; çocuğun gösterdiği tüm 
gelişim özelliklerinin ve davranışlarının karşılıklı olarak pay-
laşılması büyük önem taşımaktadır. 

Teknolojiyle gelişen tablet ve telefonlar not tutmak konusun-
da kolaylıklar sağlasa da, iletişim ajandaları veri alışverişi ko-
laylaştırarak özel eğitimde hem aileye hem eğitimciye katkı 
sağlamaktadır. Bu ajandalar, iletişim sağlamanın yanında de-
tayların atlanmaması, unutulmaması ve yeri geldiğinde tekrar 
gözden geçirilmesi konusunda aileye ve eğitimciye büyük ko-
laylık sağlamaktadır. 

Sizler de iletişim ajandası kullanarak; 
- Çocuğunuzun psikolojik durumundaki olumlu ya da olumsuz 
değişimler,

- Çocuğunuzda olağan dışı bir davranış, 
- Çocuğunuzun yaşadığı özel bir durum, 
- Çocuğunuzun biten becerilerinin not edilmesi, 
- Çocuğunuzun yaptığı ve sizin hoşunuza giden bir olay, 
-  Eğitim merkezinde yapılan veya yapılacak etkinliklerle ilgili 
olarak soru ve/veya görüşler hakkında notlar alabilirsiniz. 

Ajandayı verimli kullanmak için...
- Mümkün olduğunca yanınızda taşımaya özen gösterin. 
- Detaylı bir şekilde not alın.
- Aylık olarak geriye dönüp hedefleri ve çalışmaları gözden 
geçirin. 
- Çocuğunuzun gelişimini gözlemlemek ve motivasyonunu 
yükseltmek için yapılan çalışmaları analiz edin. 
- Rutin, önemli, çok önemli gibi farklı öncelikler için farklı 
renkli kalemlerle yazarak aradığınızı bulmayı kolaylaştırın.

Unutmayın, bu ajandanın sizler tarafından günlük olarak ve 
aktif şekilde takip edilmesi, çocuğunuzun eğitim-öğretim ha-
yatında gelişiminin sağlıklı devam edebilmesi açısından son 
derece önemlidir.

ILETIŞIM AJANDASI 
KULLANMANIN

FAYDALARI

Selim PARLAK
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
selim@oced.org.tr

Zamanı yönetmek, öncelikleri belirlemek, düzensizlikle baş etmek gibi 
konularda bir numaralı yardımcımız olan ajandalar, ‘İletişim Ajandası’ 

seçeneğiyle eğitimci-aile iş birliğinde de önem taşıyor. 

EĞİTİM
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MUTLU ANNE MUTLU ÇOCUK
“Anne güçlü, sabırlı, mutlu olmadan çocuk mutlu olamaz” fikriyle yola çıkarak Mutlu Hayat Akade-
mi ve ÖÇED iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz “Mutlu Anne Mutlu Çocuk” devam ediyor. 15 günde 
bir bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz, teorik ve pratik uygulamaları içeren program, Psikodrama-
tist Sibel Aslantepe tarafından yönetiliyor.

14 MART

28 ŞUBAT 28 MART

11 NİSAN

28 Şubat’taki 2. oturumda duygusal ve düşünsel yüklerimizin 
rollerimizi nasıl farklılaştırdığını gözlemledik... Sağlıklı bakış 
açısıyla yeniden ilişki repertuar yapılanmasına gittik. Bu an-
lamda kendimize dışarıdan bakarak ne yapabileceğimizin ger-
çekliğiyle yüzleşip farkındalığımızı arttırdık.

14 Mart’taki 3. oturumda aile ilişkilerimize daha derinden 
bakma fırsatı bulduk, kaygılarımızı, korkularımızı paylaştık. 
Güven oyunları oynayarak hayata, insanlara ve ilişkilere dair 
güven algılarımızı yeniden şekillendirdik.

28 Mart günü gerçekleşen 4. oturum, paylaşımlar ve oyunlar-
la geçti. Kendimize yakınlaşmanın keyfini yaşadığımız bu or-
tamda yönetmek, yönetilmek, sorumluluk, özgürlük, sınırlar, 
güvenlik gibi algılarımıza, duygularımıza, düşüncelerimize 
bakma şansını yakaladık ve ‘gerçekte ben kimim, ne istiyorum, 
nasıl davranıyorum’ sorularına yanıt aramaya devam ettik.

11 Nisan günü gerçekleşen 5. oturumda Sibel Aslantape’nin 
psikodrama oyunlarıyla aile köklerimizin ve geçmiş dene-
yimlerimizin etkilerine baktık.

ETKİNLİK
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Otizm hakkında merak edilenleri, 6 Nisan 2018’de ebebek 
“Uzman Bilgisi” canlı yayınında konuştuk. EBebek’ten Der-
gisi Yayın Yönetmeni Hande Yuvakuran moderatörlüğünde 
gerçekleşen canlı yayında ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı 
Parin Yakupyan ve Psikolog Türker Omcacıoğlu izleyicilerden 
gelen soruları da yanıtladılar. Yayının linkine 
https://youtu.be/8eFNe-bTYjw adresinden ulaşabilirsiniz.

Nisan Otizm Farkındalık Ayı çalışmaları kapsamında 5 Nisan 
2018 Perşembe günü Kidzania Anneleri ile “Erken Fark Eder-
sen Çok Şey Fark Eder” seminerinde buluştuk. ÖÇED Başkanı 
Parin Yakupyan ve Psikolog Özge Özgeç Gürel’in sunumuyla 
gerçekleşen seminerde gelişim farklılıklarını erken fark ede-
bilmek için gözden kaçırılmaması gerekenler hakkında bilgi 
verildi ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

EBEBEK CANLI
YAYININDA OTIZMI

KONUŞTUK

KIDZANIA ANNELERI
ILE BULUŞTUK

Koç Üniversitesi Psikiyatri Bölümü öğrencilerine yönelik 
Toplum Ruh Sağlığı paneli, 19 Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. 
Mehmet Kemal Kuşçu moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde 
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan da “Benden 
Bize Özelden Genele Özel Gereksinimli Çocuklar” sunumunu 
gerçekleştirdi ve özel ihtiyaçlar konusundaki deneyimlerini 
anlattı. Doktorun tanıyı söylerken ailenin içinde bulunduğu 
durumu gözetmesinin önemine vurgu yapan Yakupyan, Otizm 
Eylem Planı’nda yer alan devlet olanaklarını arttırmaya yöne-
lik çalışmalardan da bahsetti. Panelin konuklarından  Şizofreni 
Dostları Derneği Başkanı Mesut Demirdoğan ise “Dernek ça-
lışmalarına başlayınca hastalığı unuttum” diyerek sosyalleş-
menin ve toplum hayatına katılımın önemini vurguladı.

KOÇ ÜNIVERSITESI
TOPLUM RUH 

SAĞLIĞI PANELI
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FARKLIYIZ EL 
ELE MUTLUYUZ

ÖÇED ve ÜYÇAP (Üstün Yetenekli Çocuklar Aile Platformu) iş birliğiyle düzenlenen, 12-16 yaş arasında iletişim kurabilen 
otizmli ve üstün zeka tanısı almış çocukları bir araya getiren “Farklıyız El Ele Mutluyuz” projesi Mart ve Nisan aylarında da 
devam etti. Psikolog Türker Omcacıoğlu tarafından yönetilen ve Türk Psikoloji Öğrencileri çalışma grubunun da katılımıyla 
gerçekleşen buluşmalar, çocukların birbirleriyle empati yapmalarını, toplum içerisinde yaşadıkları olumsuz durumlarla alakalı 
fikir alışverişinde bulunmalarını ve topluluk bilinciyle başa çıkmalarını amaçlıyor.

Biruni Üniversitesi ve Algı Aba Terapi Merkezi iş birliği ile düzenlenen 
“Farkında Mısın?” semineri 28 Mart 2018 günü Biruni Üniversitesi kon-
ferans salonunda gerçekleşti. Seminerde özel gereksinimli çocukların eği-
timleri ve ailelerin kabul süreçleri konuşuldu. “Özel Eğitimde 7 Dokunuş 
(Vaka Öyküleri)” sunumunu yapan Algı ABA Terapi Merkezi Program Ko-
ordinatörü Elif Sanal Çalık ve ÖÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selim Parlak, K. Ç.’nın hikayesini ve eğitim sürecini dinleyicilerle paylaştı-
lar ve öğrenmeyi öğretmenin önemine vurgu yaptılar. ÖÇED Yönetim Ku-
rulu Başkanı Parin Yakupyan seminerde, “Özel Gereksinimli Çocuklarda 
Ailelerin Kabullenme Süreçleri” başlıklı sunumunu yaptı ve deneyimlerini 
paylaştı. “Kozadan Çıkmak” kitabının yazarı Hatice Beyza Bulut da semi-
nerde konuşmacı olarak yer aldı.

“FARKINDA MISIN?” 
SEMINERI

GERÇEKLEŞTI 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Emine Kuru. 1972 doğumluyum. İkisi Down sendrom-
lu, dört çocuk annesiyim, ev hanımıyım ve Yalova’da yaşıyo-
rum. 
 
Down Sendromu ile nasıl tanıştınız? Öncesinde Down 
sendromu ile neler biliyordunuz?
Down Sendromuyla şu an dokuz yaşında olan kızım Zeynep’le 
tanıştım. Öncesinde Down sendromunu mongol ve mental ge-
rilik olarak biliyordum. 

Yaşadığınız deneyimler hayatınıza ne gibi etkilerde bulun-
du?
Yaşadığım deneyimler, işin aslının ne mongol, ne mental ge-
rilik olmadığını anlamamı; farkındalığı ve farklı kromozom-
da olan birileriyle nasıl yaşamamız gerektiğini, hayatı aşkla 
yaşamanın, umutla bakmanın, hep mutlu, hep pozitif ve net 
olmanın getirdiği kazanımları gösterdi. Kızlarım bir yaşam 
koçu gibi öğreten, farklı frekanslardan aldıkları enerjiyle gü-
cüme güç katan, bilinçlenmeme, hayatıma yeni bir yön çiz-
meme, sıradan bir ev hanımıyken daha çok okuyan, makaleler 
yazan, spor yapan, doğru insanlarla beraber doğru nefes, doğru 
beslenme konusunda bilgili ve gelecek kaygılarından arınmış, 
anın tadını çıkarmayı başaran bir anne olmamı sağladı.
 

“Pozitif bir yaşam şeklini başardım” diyorsunuz... Burada 
kimlerden, nasıl destekler gördünüz? 
İlk önce Down sendromlu kızlarımdan, sonrasında ailemden, 
yakın dostlarımdan, öğretmen ve eğitimcilerden... Ailem du-
rumu kabullenmeyi sihirli değnek olarak görmemde çok etki-
li oldu. İnanmanın ve neticeyle bize biçilen rolün en iyisini 
oynamak için var olduğumuzu sürekli hatırlatan bir çevrem 
vardı. Zeynep ve Dilara ile derse giren öğretmenler de “Onlar 
Down sendromluysa, biz neyiz?” diyerek sevgiyle, gayretle 
bize destek oldular. Birçok kişi tarafından “neden ben?” diye 
vurgulanan bu hali “iyi ki de ben” şekline çevirdim ve “Down 
sendromlu kızlarım oldu, başıma talih kuşu kondu” adlı bir 
yazı yazdım.
 

“HAYATIMA YENİ BİR 
YÖN ÇİZDİM”

“Zeynep ve Dilara farklı frekanslardan aldıkları enerjiyle gücüme güç kattılar” 
diyen Emine Kuru ile down sendromunu ve annelik yolculuğunu konuştuk.

“Kızlarım sıradan bir ev hanımıyken 
daha çok okuyan, makaleler yazan, 

spor yapan, doğru insanlarla beraber 
doğru nefes, doğru beslenme konu-

sunda bilgili ve gelecek kaygılarından 
arınmış, anın tadını çıkarmayı başaran 

bir anne olmamı sağladı.”

SÖYLEŞİ



Down sendromunun özellikleri neler? 
Down sendromu bir kromozom anomalisidir, yani 46 olması 
gereken 47 olmuştur. Üç çeşittir: Trizomi 21-Mozaik-Trans-
lokasyon... En avantajlı grup Mozaik kabul edilmekle birlikte 
bizimkiler Trizomi ve çok iyiler...

Uygun eğitim programları ile Down sendromlu çocuklarda 
ne gibi ilerlemeler yaşanıyor? Dilara ve Zeynep için siz ne 
gibi eğitimler aldınız? 
Uygun eğitim programları, bu çocuklar için yapılabilecek en 
iyi şey... Normal bireylerde yetenekleri erken fark edip geliş-
tirmek ne kadar ona katkı sağlıyorsa Downlular için de böyle... 
Zeynep  ve Dilara 2 aylıkken fizik tedaviye başladık. Bir  ya-
şında yüzme, evde etkinlikler; üç yaşında kreş, tiyatro, koro, 
atletizm, hafta sonları gönüllülerimizle İngilizce ve Arap dil 
eğitimi başladı. Aynı zamanda günde en az iki saat park, bahçe 
ve alışveriş merkezlerinde gezintilerimiz oluyor. 

Fizyoterapi desteği gelişim basamaklarına nasıl katkı sağ-
lıyor?
Fizyoterapi onların, uyarılmasında en önemli etken. Düşük kas 
tonusu ve eklem bağlarındaki gevşeklik motor gelişimi etkile-
diği için  doğar doğmaz, anneye verilen eğitim ve bilgilerle bu 
egzersizleri yaptırması çok faydalı.
 
Down sendromlu bireyler toplum hayatında ne gibi zorluk-
larla karşılaşıyorlar? Örneklerle paylaşımda bulunabilir 
misiniz? 
Down sendromlu bireylerin toplum hayatında karşılaş-
tıkları en büyük zorluk, onlara uzaydan gelmiş mua-
melesi yapmak ve sevgi göstermemek. Bir gün yolda 
giderken, babaannesi torununa, Zeynep’i göstererek 
“bak küçük kız bile yürüyor” dedi. Beş altı yaşlarında-
ki çocuk “ama o yabancı” dedi. Zeynep günlerce “ben 
yabancı değilim” diye tekrarladı. Yaramazlık yapan ve 
ağlayan çocuk onları rahatsız ediyor. Ağlayan çocukla-
rın hemen yanına gidip ellerinde olanı vererek sustur-
maya çalışıyor.
 
Down sendromlu gençlerin bağımsız hayata katılı-
mı için neler yapılıyor/yapılabilir? 
Başaramayacakları hiçbir şey yok aslında. Bunun için 
de kendi seçtikleri alanlarda istihdam etmek, fırsat eşit-
liği sağlamak önemli...
 
Anne Meclisi’ndeki çalışmalarınızdan bahseder mi-
siniz? 
Anne Meclisi’nin eğitim komisyonunda, engelli birey-
ler için proje çalışmalarında yer alıyorum. Anne Mecli-
si, annenin, kadının olması gerektiği yerde, onun gücü-
nün farkında olan, misyon ve vizyonunu anne üzerine 

kuran, çok yönlü, çok güçlü bir STK...

Ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarınız var 
mı? 
En önem verdiğimiz konulardan biri ailelerin bilinçlendirilme-
si. Öyle ki babalar bu sahada neredeyse yoklar. Eğer anne de 
bir şeylerin farkında değilse, ellerindeki hazine heba oluyor. 
Biz Yalova’da, her hafta bu çağrıyı yapıyoruz, katılım istedi-
ğimiz gibi olmasa da bu birliktelik sayesinde birçok soru ve 
sorunun çözüleceğine inanıyorum. 
 
ÖÇED olarak toplumdaki algıya pozitif katkıda bulunmak, 
özel gelişim gösteren çocukların ailelerinin sorularına ce-
vap bulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Siz ÖÇED’in ça-
lışmalarını takip ediyor musunuz? Farkındalık arttırmak 
için sizce neler yapılabilir?
Adı üzerinde Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği... 
Başkanı ise çok bilinçli özel bir anne. Bu bizim için büyük 
avantaj. Neyi nasıl çözümleyeceğini iyi bilen, boş bırakılan 
ve görmezden gelinen her konuyu detaylarına kadar düşünen, 
alanındaki profesyonelleri bizlerle buluşturan ve en büyük en-
gelin sevgisizlik olduğunu savunan Parin Hanım’a şükranları-
mı sunuyorum. Farkındalık arttırmak aslında çok kolay... Hırs, 
öfke, kin ve kavgaların cirit attığı şu ortamda karşılıksız se-
ven, içten gülen bu özel insanlara çok ihtiyaç var. Samimiyetle 
yardım eden bu özel çocuklara filmlerde, belgesellerde, kamu 
spotlarında öncelik verilmeli, onlar mutlaka normal eğitilmeli, 
onlar sadece bir günde değil, her zaman gündeme getirilmeli 
diye düşünüyorum. Sizlere, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür 
ediyorum.
 

“Hırs, öfke, kin ve kavgaların cirit 
attığı şu ortamda karşılıksız seven, 

içten gülen bu özel 
insanlara çok ihtiyaç var.”

“Down sendromlu bireylerin 
toplum hayatında karşılaştıkları en 

büyük zorluk, onlara uzaydan 
gelmiş muamelesi yapmak ve 

sevgi göstermemek.”
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Herkes hayatında küçük bir mucizeyi hak eder. 
Belki bir ilham, belki de bir yeteneğin ortaya 
çıkartılması… Peki siz insanların hayatına nasıl 
etki edebilirsiniz?  HP, bu fikirle yola çıkılarak 
hazırlanan videolarıyla paylaşmanın önemine 
vurgu yapıyor. ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı 
Parin Yakupyan da, HP’nin öğrendiklerimizi 
aktarmanın ve bilgilerimizi paylaşmanın önemine 
vurgu yapan “Paylaşmayı Yeniden Keşfet” video-
larında yer aldı. 

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediğimiz resim sergimiz açıldı. Çocuklarımızın 
grup çalışmasında yaptıkları resimlerden oluşan sergide hem 23 Nisan temalı resimler hem de serbest çalışmalar yer aldı.

23 NİSAN RESİM SERGİSİ

PAYLAŞMAYI
YENIDEN KEŞFET!

Videoyu izlemek için: 
https://www.youtube.com/watch?v=bQimSE3LwA0

KÜLTÜR&SANAT
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Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan, 20 Mart 2018 Salı 
günü Nişantaşı Üniversitesi’nde verdiği konferansta; 
“Annenin Sevgisini Kaybetmemek İçin Anneyi Öldür-
mek” adlı kitabını tanıttı ve imzasını yaptı. 

Altan’ın, İtalyan Yazar Elena Ferrante’nin “Belalı Aşk” 
romanını incelediği bu İngilizce yapıtı; anne ve kız ço-
cuğu arasındaki simbiyotik bağı psikanaliz üzerinden 
irdeliyor. Altan, Ferrante’nin bu öyküsünün evrensel 
bir soruna işaret ettiğini; çocuklarımızı yetiştirirken 
onları dışa dönük sevmekten alıkoymamak gerektiğini 
ifade etti. Ayrıca, oyun yazarı Aiskhylos’un Yunan kül-
türünün kuruluşuna odaklanan, binlerce yıllık bir efsa-
nesinden örnek vererek; “Baskın Anne Clytemnestra” 
figürünün bugünkü ilişkilerimizi sorgulamak bağlamın-
da bir anahtar olduğunu vurguladı. Ataerkil kültür, öte-
kileştirme, toplumsal cinsiyet, dil, edebiyat ve kadınlık 
deneyimleri üzerine konukların da fikirlerini paylaştık-
ları soru-cevap bölümünde; kadınlık ve annelik, en sık 
tartışılan başlıklar oldu. Kendisini kadın cinayetleri ve 
çocuk tacizleri olarak dışavuran “toplumsal şiddet”in 
kaynağı araştırılırken; bakılması gereken ilk yerin yan-
lış kurgulanan kadınlık imgeleri olduğu dile getirildi. 
Altan, bu sorunu şöyle dillendirdi: “Toplumsal şiddetin 
en önemli nedenlerinden biri; kadını her koşulda ‘bede-
ni’ ön plana çıkarılarak tanımlamak ve kadın bedenini 
de bir değişim değeri üzerinden tanımlamak eğilimidir.”

Konferansın sonunda ÖÇED Yönetim Kurulu Başka-
nı Parin Yakupyan’a teşekkür plaketi sunuldu ve imza 
gününden elde edilen gelir otizmli çocukların eğitimine 
katkı için bağışlandı.

PROF. DR. ZEYNEP ALTAN,
NIŞANTAŞI ÜNIVERSITESI’NDE

KONFERANS VERDI
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Ogün Sanlısoy, otizm farkındalık ayında söz ve müziği kendisine 
ait olan ‘Yağmur Çocuk’ şarkısını oğlu Ozan Barış Sanlısoy ile 
birlikte seslendirdi. İnsanların otizmlilere bakış açısını sorgulaya-
cakları naif ve vurucu sözleriyle dikkat çeken şarkıda otizmli Ozan 
Barış’ın “İnsanlar bilmiyorlar, farkımı görmüyorlar” sözlerini ses-
lendirdiği bölüm şarkının tüm duygusunu ve sıcaklığını yansıtıyor. 
Sony Music’in katkısıyla yayınlanan ‘Yağmur Çocuk’ şarkısının 
dijital müzik platformlarındaki yayınlarından elde edilecek tüm ge-
lirler, Ozan Barış Sanlısoy’un annesi Avukat Sedef Erken’in kurucu 
başkanı olduğu İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği’ne bağışlana-
rak otizmli çocukların eğitim hakları için yapılacak çalışmalarda 
kullanılacak. 
https://www.youtube.com/watch?v=any5uMKgqQU

İZEV’in (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma 
Vakfı) ‘Hayvanlar ve Biz’ projesine Roger Waters’dan büyük 
destek geldi. Pink Floyd grubunun solisti ve bas gitaristi Roger 
Waters, 1978 yılından bu yana ilk kez ‘Another Brick in the Wall’ 
şarkısının haklarını Türkiye’de Down sendromlu bireyler için 
hayata geçirilecek ‘Hayvanlar ve Biz’ isimli sosyal sorumluluk 
projesi için verdi. 
Sözleri İZEV tarafından yeniden yazılan  ‘Yaşam Hakkı - Duvar’ 
şarkısını Selda Bağcan, Koray Avcı, Yavuz Dizdar, Funda Arar 
ve Kubat gibi ünlü sanatçılar yorumladı. Klip kısa sürede 50 bin 
kişiye ulaştı. Hedef bunun en kısa zamanda 10 milyon tıklamaya 
ulaşması. Tıklama artıkça çocuklara gelecek maddi destek de 
artacak.
https://www.youtube.com/watch?v=3dnzLM_N-2Q

Serhan Savaşkan ve İZOT İzmir Otizm Orkestra ve 
Korosu’nun seslendirdiği “Mavi Hayallerim” adlı par-
çanın tüm dijital geliri otizmli çocuklara aktarılacak. 
Siz de linke tıklayarak destek olabilirsiniz: 
https://itunes.apple.com/tr/album/mavi-hayalle-
rim-single/1370886082?l=tr

https://youtu.be/d47P3509ovM

OZAN BARIŞ SANLISOY VE 
OGÜN SANLISOY’DAN DÜET 

ROGER WATERS’DAN ANLAMLI DESTEK 

SERHAT SAVAŞKAN&IZOT 
IZMIR OTIZM ORKESTRA VE KOROSU 
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